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Mensagem
do PCA
Salim Cripton Valá

EXPANSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS EXIGE O REPOSICIONAMENTO
ESTRATÉGICO DA BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE
Alan Greenspan, que foi Presidente da Reserva Federal dos EUA durante mais de 18 anos e
autor da obra “A Era da Turbulência,” refere que as economias dos países crescem e prosperam
à medida que os seus habitantes aprendem a especializar-se e a aplicar a divisão do trabalho.
A crescente capacidade de efectuar transacções e correr riscos está criando uma economia
verdadeiramente global, em que a crescente concentração de rendimentos reacenderam a luta
de culturas entre o Estado-providência e o capitalismo.
Já Adam Smith, em “A Riqueza das Nações”, havia advogado que o que faz crescer uma economia é a acumulação de capital, o comércio livre, o grau de competitividade interna e de integração no resto do mundo, a qualidade das instituições para fazer funcionar a economia, um
papel adequado do Governo, reconhecendo a importância da estabilidade macroeconómica,
da concorrência e da maior produtividade. Esses condimentos, como é óbvio, precisam de ser
oxigenados por um sistema financeiro eficiente e sustentável e de uma Bolsa de Valores que
ajuda a reduzir o custo do dinheiro, dispersa o risco e promove boa governação corporativa e
negócios com ética.
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De acordo com a African Economic Outlook 2018, as economias africanas seguem uma tendência ascendente e têm estado a ganhar um novo impulso. Estima-se que o crescimento real da
produção tenha aumentado 3.6% em 2017 e há sinais de incremento para 4.1% em 2018 e 2019,
dando indicação que o crescimento tem sido mais rápido do que o previsto, especialmente em
economias não intensivas em recursos como é o caso de Moçambique. A economia mundial também segue a mesma tendência e, para aproveitar o potencial de desenvolvimento, os governos
africanos terão que prosseguir com as medidas de gestão macroeconómica coerente, estimular
a economia real, em particular as PME`s, dar seguimento as reformas fiscais e orçamentais, bem
como diversificar a economia e incrementar as exportações.
Moçambique está conhecendo um crescimento desacelerado e abaixo do seu potencial, tendo
registado uma taxa de crescimento do PIB durante o primeiro semestre de 2018 de 3,3%, quando a previsão do PES anual era de 5,3%, enquanto em 2014 foi de 7,5% e em 2017 foi de 3,7%.
A previsão para 2019 é de 4,7%. A inflação média no primeiro semestre de 2018 foi de 6,59%,
muito abaixo do plano anual de 11,9%, e prevê-se que em 2019 esteja ao nível de 6,5%. Durante
os primeiros seis meses de 2018, as Reservas Internacionais Líquidas podiam cobrir 7,2 meses
de importação de bens não factoriais excluindo os grandes projectos, quando o plano previa
cobrir 6 meses e prevê-se que em 2019 cubram cerca de 6 meses de importações. Apesar do
investimento directo estrangeiro ter conhecido uma redução desde 2015 e exista um défice da
conta corrente, pode-se referir que os fundamentos da economia estão a estabilizar-se.
A desaceleração económica também se reflecte na estagnação do crédito ao sector privado,
em decorrência das fragilidades dos balanços dos créditos. A retoma modesta no crescimento
é liderada pelo sector primário, onde pontifica a indústria extractiva, a agricultura e pescas, bem
como a contribuição da indústria transformadora, transportes e comunicações, e durante o ano
2019 projecta-se um contributo mais significativo da área de energia, turismo e construção.
Mantidas as políticas actuais, as perspectivas de médio prazo para Moçambique mantém-se
modestas, não obstante a melhoria significativa para os países exportadores de “commodities”,
em particular carvão, cobre, algodão, ferro, cacau, petróleo, gás, café, chá e açucar.
Nesta perspectiva, a Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) está a envidar esforços para estar
na centralidade do processo virtuoso de conectividade entre a poupança, o investimento e financiamento, a capitalização dos cidadãos e o seu empoderamento económico, jogando um papel
de dinamizador do sistema financeiro e da economia. Para o efeito, sentiu a necessidade de ter
um plano estratégico de médio prazo para orientar a sua intervenção estratégica e assegurar o
incremento da capitalização bolsista, liquidez de mercado e do volume de negócios, bem como
a profundidade do mercado e o nível de transparência.
É comumente aceite que os investimentos são a mola propulsora do crescimento e desenvolvimento económico sustentável. O mercado de capitais contribui para mobilizar os recursos
através da poupança para o investimento produtivo, oferece alternativas de investimento seguras
e rentáveis, diversifica e distribui o risco e propicia as oportunidades para a democratização
do capital.
O Plano Estratégico da BVM (2017-2021), é um instrumento rolante e o resultado concreto da
parceria com o Programa do Governo Britânico FSDmoç (“Financial Sector Deepening Mozambique”), através do DFID (Departamento para o Desenvolvimento Internacional), iniciado em
Setembro de 2016, e que representa um esforço estruturante de planeamento de médio prazo
visando potenciar o mercado de capitais e fortalecer a capacidade interventiva da Bolsa de
Valores de Moçambique.
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A Visão Estratégica e Operacional, o Programa de Educação Financeira e a Estratégia de Comunicação e Imagem da BVM, referente ao período de 2017 a 2019, concorrem para o alcance
dos objectivos prioritários da BVM, nomeadamente atrair um maior número de empresas
economicamente saudáveis à cotação na Bolsa, ser um efectivo mecanismo complementar de
financiamento as empresas, oferecer melhores alternativas de investimento ao público em geral, contribuindo assim para robustecer o sistema financeiro e o desenvolvimento da economia
moçambicana.
O Plano Estratégico da BVM baseou-se na auscultação dos principais intervenientes do mercado
de capitais moçambicano, dos quais destacamos a tutela (MEF), o Banco de Moçambique, na
sua qualidade de Supervisor do Mercado de Valores Mobiliários, os Intermediários Financeiros
e Operadores de Bolsa, as Empresas e Investidores, as instituições de formação e investigação
(UCM, UEM, UP, UNIZAMBEZE, USTM, UNILÚRIO ISCAM), os parceiros estratégicos da BVM (CTA,
IPEME, APIEX, OCAM, IoDMz, APME, ITIS, AEFUM, entre outros), para que pudessem reflectir
sobre os principais desafios, demandas e perspectivas do mercado de capitais e da Bolsa de
Valores, fundamentalmente no que concerne a sua estrutura, capacitação, consciencialização,
comunicação, reposicionamento estratégico, regulamentação, adequação tecnológica e promoção de parcerias.
Na linha de orientação que norteou a formulação do Plano Estratégico da BVM, procurou-se
delinear as iniciativas estratégicas necessárias para responder de forma apropriada aos desafios
do presente e para o futuro. Com este instrumento, a BVM quer estar melhor habilitada a cumprir com as suas atribuições e competências num contexto de mudanças profundas no sistema
financeiro global, regional e nacional. A título de exemplo, gostaria de destacar algumas das
acções de relevo a implementar:
i.

Introduzir novos produtos e serviços financeiros na Bolsa de Valores, tanto para as Grandes
Empresas como para as Pequenas e Médias Empresas, oferecendo aos investidores maiores
e melhores alternativas de investimento;

ii.

Implementar mecanismos inovadores de desenvolvimento de mercado de modo a proporcionar maiores volumes de negociação e liquidez;

iii. Expandir o Programa de Educação Financeira da BVM, em consonância com a Estratégia
Nacional de Inclusão Financeira (2016-2022), promovendo o estabelecimento de mais parcerias com instituições de Ensino Médio (Secundário e Técnico-Profissional) e Universitário;
iv. Disponibilizar simuladores de Bolsa e oferecer módulos de aprendizagem individual no
website da Bolsa para o público em geral, utilizando plataformas tecnológicas de ensino
como o e-learning;
v.

Adequar as plataformas de negociação e de centralização de valores mobiliários aos padrões
internacionais reconhecidos, com vista a interligação com as Bolsas de Valores regionais e
outras praças financeiras;

vi. Disseminar informação sobre o mercado, através da parceria com as principais agências
noticiosas, disponibilização de informação em formato bilingue no website da Bolsa e a
criação de indicadores de desempenho do mercado, mormente os índices bolsistas.
A nível institucional, a BVM irá prosseguir com a capacitação técnica, analítica e gerencial dos
seus colaboradores, fortalecer o Gabinete de Apoio às Empresas e Investidores, estabelecer
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novas áreas de cumprimento e de gestão de risco, fortalecendo a integridade, credibilidade,
transparência e confiança, atributos basilares de uma Bolsa de Valores.
Acreditamos que o sinal que o Estado Moçambicano está a dar ao induzir a abertura do capital
social nas empresas em que participa vai funcionar como um factor impulsionador do mercado de capitais em Moçambique, quebrando o ciclo do receio que muitas empresas têm em
admitir-se na Bolsa de Valores. A venda de 7,5% das acções da HCB através da BVM vai alterar
o paradigma prevalecente no sistema financeiro, dando mais espaço e relevância ao mercado
de capitais.
Com este instrumento em operacionalização, a BVM convida as grandes empresas a operar em
Moçambique a cotar-se na Bolsa, em particular as concessões empresariais, as empresas de
telefonia móvel, as instituições financeiras, as seguradoras, e outras que já reúnem os requisitos
jurídico-legais e económico-financeiros.
Temos a convicção que as PME´s criam uma grande diferença em termos de magnitude e profundidade do tecido empresarial em Moçambique. Nesta perspectiva, queremos acolher na BVM um
leque de PME´s bem geridas, lucrativas, com ética empresarial, assinalando boas perspectivas
de se tornarem as grandes empresas do futuro em Moçambique.
Gostaria de destacar a contribuição da tutela, o Ministro da Economia e Finanças, Dr. Adriano
Maleiane, pela visão e orientação estratégica que tem dado a BVM, permitindo que ela continue
a funcionar com normalidade mesmo num contexto económico adverso. Uma palavra de reconhecimento ao Banco de Moçambique, no seu papel de supervisor do mercado de capitais em
Moçambique, por estar a cumprir a sua função de forma discreta mas eficiente.
O meu agradecimento ao Programa FSDMoç (“Financial Sector Deepening Mozambique”), em
particular a sua Directora, Dra. Esselina Macome, por ter concedido a assistência técnica na
formulação do instrumento estratégico de médio prazo da BVM.
Para finalizar, salientar que a implementação plena do Plano Estratégico da Bolsa de Valores de
Moçambique (2017-2021) será o fruto de colaboração frutuosa entre os diversos intervenientes
do ecossistema do mercado de capitais em Moçambique.
No que diz respeito à BVM, vamos continuar a fazer a nossa parte para fortalecer o edifício do
sistema financeiro moçambicano, procurando tornar o mercado de capitais mais pujante, dinâmico e vibrante, fazendo com que mais cidadãos e empresas moçambicanas conheçam e usem
a sua Bolsa de Valores como veículo para poupar, obter financiamento, investir e capitalizar-se.

Salim Cripton Valá
Presidente do Conselho de Administração da BVM

Maputo, 10 de Outubro de 2018
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PREFÁCIO
A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) criada através do Decreto nº 49/98, de 22 de Setembro, é uma instituição do Estado com o papel de organizar e manter o mercado secundário
centralizado de valores mobiliário, que almeja tornar-se uma praça financeira de referência na
oferta de produtos e serviços no mercado de capitais.
O Plano Estratégico da BVM (2017-2021) é um instrumento de planeamento de médio e longo
prazo que estabelece os principais pilares estratégicos, objectivos, abordagens, metas e indicadores, que servem para balizar a intervenção da BVM no mercado de capitais.
Actualmente, o mercado de capitais está a contribuir, de forma significativa, para a economia
do país ao promover acções e iniciativas de natureza regulamentar, de mercado, operacional
e tecnológica, e a sua relevância como alternativa de financiamento à economia teve uma expressão numérica de mais de 90 mil milhões de MT (cerca de 1.500 milhões de USD). As acções
desenvolvidas estão alinhadas com os objectivos plasmados nos instrumentos estratégicos do
governo, nomeadamente a Estratégia para o Desenvolvimento do Sistema Financeiro 2013-2022
e a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2016-2022.
Apesar dos resultados positivos nos 19 anos de existência da BVM, temos consciência que persistem alguns desafios de relevo, em especial a necessidade de aumentar o número de empresas
cotadas em Bolsa, o incremento dos seus principais indicadores de crescimento, nomeadamente
a capitalização bolsista do mercado, o volume de negócios, a liquidez do mercado, o número de
títulos cotados e registados na Central de Valores Mobiliários. Estes desafios requerem esforços
concertados por parte das entidades relevantes e intervenientes no mercado de capitais.
Convido a todos os intervenientes, a nível nacional e os Parceiros de Desenvolvimento, a analisarem minuciosamente este Plano Estratégico, e contribuírem na implementação de acções e
iniciativas que apoiem o mercado para que o mesmo seja o alicerce de um sistema financeiro
inclusivo, de proximidade e sustentável.
Gostaria de agradecer ao Governo do Reino Unido em Moçambique, através do Programa
FSDMoç (Financial Sector Deepening Mozambique), bem como aos outros intervenientes do
Mercado de Capitais, particularmente ao Banco de Moçambique no seu papel de supervisor e a
``Equity Research Desk´´, por ter prestado assistência técnica como consultor na formulação
do Plano Estratégico da BVM (2017-2021).
A minha última palavra é enfatizar as iniciativas de implementação plena das acções estratégicas
arroladas, a sua monitoria e gestão do conhecimento.

O Ministro da Economia e Finanças de Moçambique
Dr. Adriano Maleiane
Fevereiro de 2019
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Apesar da apetência dos investidores locais e estrangeiros, o mercado de capitais de Moçambique ainda está
numa fase embrionária. Mesmo com a economia a apresentar vários factores que podem contribuir para o seu
crescimento e desenvolvimento a longo prazo, as oportunidades não são totalmente capitalizadas devido a factores
internos da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), bem como factores regulamentares que afectam as operações.
A percepção da falta de demanda de investidores, aliada à escassez de emissores, criou um problema enigmático
para a BVM, com os emissores a não cotarem os valores mobiliários devido à falta de demanda de investidores e
os investidores a não participarem no mercado devido à falta de emissões. Para além disso, os intermediários carecem de incentivos para superar esses problemas, com os corretores a obterem receitas bastante baixas nos seus
departamentos de mercado de capitais e a preferirem manter os clientes (tanto emissores quanto investidores)
nas divisões de banca comercial e de retalho que são, até então, muito mais lucrativas. Este e outros problemas
que afectam o mercado de capitais são aprofundados na Parte A (Diagnóstico) deste documento.
Existem várias iniciativas de longo prazo que a BVM deve levar a cabo para garantir a existência de um mercado
de capitais activo e funcional, que vão desde advogar pela criação de um regulador específico para o mercado
de capitais, que esteja activamente envolvido no desenvolvimento deste mercado, até a conversão da Central de
Valores Mobiliários (CVM) num verdadeiro depositário, com plenos direitos, de fundos e valores mobiliários dos
clientes.
A curto prazo, a BVM pode implementar outras iniciativas que aumentarão o volume de transacções e atrairão
novos investidores. Estas incluem, entre outras, a modificação dos limites de variação de preço que impedem a
transacção de certos valores mobiliários e a melhoria da sua tecnologia, bem como a criação de novos produtos
adequados às necessidades de Moçambique. Estas iniciativas são descritas na Parte B (Iniciativas) deste documento.

BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

7

PARTE A

DIAGNÓSTICO

INTRODUÇÃO
A ERDesk foi escolhida pela FSDMoç para realizar um Diagnóstico da Bolsa de Valores
de Moçambique (BVM) e desenhar um Plano Estratégico de 5 anos.
Na Parte A, apresentamos um diagnóstico da BVM com o objectivo de identificar os
principais inibidores do desenvolvimento do mercado bolsista no país. O diagnóstico é
baseado em um processo consultivo com as principais partes interessadas. Foram realizadas entrevistas com as principais partes interessadas, incluindo funcionários de diferentes departamentos da BVM, bem como outros participantes do mercado, tais como
bancos, corretores, reguladores, autoridades fiscais, Banco Central de Moçambique e
outras agências governamentais. Também revimos as leis e regulamentos, regras e procedimentos cambiais e as respostas de um questionário desenvolvido e realizado à BVM.
Na Parte B, esboçamos um Plano Estratégico para BVM orientado a superar os inibidores
identificados.
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PARTE A

DIAGNÓSTICO

PARTE A. DIAGNÓSTICO
Na Parte A, identificamos as principais questões que afectam o desenvolvimento do mercado de capitais de
Moçambique. Com o objectivo de desenhar um plano estratégico para a BVM, nos concentramos nos obstáculos
que acreditamos estarem a atrasar o seu crescimento.
Analisamos o ecossistema do mercado de capitais e as interacções entre seus constituintes:
•

Os Emissores ou o “Lado da Oferta”

•

Os Intermediários ou o “Lado da Venda”

•

Os Investidores ou o “Lado da Demanda”

•

O quadro legal, regulamentar, fiscal e de governação

•

Capacidade da Bolsa

•

O Mercado de PMEs

A Figura I destaca os principais factores que afectam o ecossistema do mercado de capitais. Nas subsecções
seguintes, aprofundaremos as questões que afectam cada um dos constituintes do ecossistema do mercado de
capitais. Inicialmente, começamos com uma visão geral do contexto financeiro e macro-económico de Moçambique em relação ao mercado de capitais.
Na subsecção I:
Emissores, apresentamos os indicadores de desempenho e os elementos que afectam o posicionamentoda BVMsensibilizaçãono lado da oferta.
Na subsecção II:
Intermediários, revemos a estrutura do mercado, avaliamos o posicionamento da BVM e sensibilizaçãono lado da
venda e explicamos os problemas que os intermediários enfrentam ao desempenhar o seu papel de promover o
mercado de capitais.
Na subsecção III,
Investidores, apresentamos evidências dos problemas que afectam o posicionamento da BVM e sensibilizaçãono
lado da demanda.
Na subsecção IV:
Quadro Legal, Regulamentar, Fiscal e de Governação, revemos aspectos relativos ao quadro institucional.

Na subsecção V:
Capacidade da Bolsa, comparamos as operações da BVM com as boas práticas internacionais.

Na subsecção VI:
Mercado de PMEs, abordamos as especificidades deste segmento e apresentado um conjunto de impulsionadores
para desenvolver o mercado.
Na subsecção VII:
Análise SWOT, resumimos as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
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Figura 1. Ecossistema do Mercado de Capitais de Moçambique
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PARTE A

DIAGNÓSTICO

I. EMISSORES
Sensibilização e Posicionamento no lado da Oferta
Falta de emissões de capital/acções suficientes
Algumas das grandes empresas são empresas públicas e precisariam ser reestruturadas antes de serem privatizadas e cotadas na BVM.
Muitas das outras grandes empresas são subsidiárias de empresas multinacionais que já estão cotadas em bolsas
no exterior.

Falta de emissões de títulos de dívida suficientes
O Governo apenas financia parcialmente o seu déficit no mercado local.
Os empréstimos corporativos são canalizados por meio de empréstimos comerciais.
Existem cinco empresas cotadas no principal mercado da BVM (o Mercado Oficial) e nenhuma PME cotada no
mercado alternativo. A falta de valores mobiliários é, no nosso entendimento, um grande obstáculo para o desenvolvimento de um mercado de capitais mais líquido, que possa contribuir para financiar o desenvolvimento
económico. Neste sentido, consideramos que a Bolsa tem um papel importante a desempenhar na procura de
novas alternativas de financiamento que possam ser negociadas na Bolsa para ajudar a reduzir o custo de financiamento para a economia.

a)

Falta de emissões de capital suficientes

As grandes empresas geralmente são as mais adequadas para cotar numa bolsa de valores. Em Moçambique, a
maioria das grandes empresas são propriedade estatal ou controladas por grupos multinacionais estrangeiros. As
empresas estatais (públicas) poderiam eventualmente ser privatizadas e cotadas na bolsa; no entanto, primeiro
precisam ser reestruturadas para se tornarem mais lucrativas antes de poderem ser cotadas e esse processo levaria
pelo menos três anos. Muitas grandes empresas são maioritariamente pertencentes a grupos globais que já estão
cotados no exterior, desestimulando a cotação no mercado local. Na Tabela 1, podemos ver que a generalidade
das maiores empresas em Moçambique é propriedade estatal ou controlada por multinacionais estrangeiras
cotadas no exterior.

Tabela 1. 25 Maiores Empresas em Moçambique por Receitas (2014)
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Sector

Cotada
na BVM

Empresa-mãe
cotada no
exterior

EMPRESA

SECTOR

1

Mozal, SARL

Indústria

31,047,000

(3,182,318)

Sector Privado

Estrangeira
96.1%

Não

Sim

2

PETROMOC - Petróleos
de Moçambique, SA

Comércio

22,094,289

121,519

Empresa Pública

Local

Não

NA

3

Cervejas de Moçambique, SARL

Indústria

11,977,787

1,743,966

Sector Privado

Estrangeira
90%

Sim

Sim

4

Vale Moçambique, SA

Indústria

11,233,227

(32,093,330)

Sector Privado

Estrangeira

Não

Sim

5

EDM - Electricidade de
Moçambique, E.P.

Serviços

10,284,799

253,006

Empresa Pública

Local

Não

NA

6

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SARL

Indústria

9,778,338

2,395,693

Empresa Pública
92.5%

Local

Não

NA

7

CFM - Portos e Caminhos de Ferro de
Moçambique, E.P.

Transportes

9,567,500

1,714,496

Local

Não

NA
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MOTRACO, SARL

Serviços

9,560,856

396,776

Empresa Pública
JV

Regional

Não

9

Mota - Engil Engenharia
Construção África, SA

Construção

9,441,303

608,964

Sector Privado

Estrangeira

Não

Sim

10

Sasol Petroleum Temane, Lda

Indústria

9,436,487

2,895,114

Sector Privado

Estrangeira

Não

Sim

11

BIM - Banco Internacional de Moçambique, SA

Financeiras

8,820,144

3,493,659

Sector Privado

Estrangeira
66.9%

Não

Sim

12

Mozambique Leaf
Tobacco, Lda

Indústria

8,382,976

569,204

Sector Privado

Estrangeira

Não

Sim

13

Intelec Holdings, SA

Serviços

8,105,634

520,382

Sector Privado

Local

Não

NA

14

Petrogal Moçambique,
Lda

Comércio

7,485,595

318,138

Sector Privado

Estrangeira

Não

Sim

15

Banco Comercial e de
Investimentos (BCI), SA

Financeiras

6,665,615

1,425,775

Sector Privado

Estrangeira
81%

Não

Sim

16

Total Moçambique,
SARL

Comércio

6,580,542

256,641

Sector Privado

Estrangeira

Não

Sim

17

BP Moçambique, Lda

Comércio

6,097,136

(284,736)

Sector Privado

Estrangeira

Não

Sim

18

LAM - Linhas Aéreas de
Moçambique, SA

Transportes

(875,047)

Empresa Pública
91%

Estrangeira

Não

NA

Standard Bank, SARL

Financeiras

5,349,318

1,577,514

Sector Privado

Estrangeira

Não

Sim

20 Cimentos de Moçambique, SA

Indústria

4,890,519

242,081

Sector Privado

Estrangeira

Não

Sim

21

Financeiras

4,556,000

227,800

Private sector

Local

Sim

Sim

22 Coca-Cola Sabco Moçambique, SA

Indústria

4,492,975

405,266

Sector Privado

Estrangeira

Não

Sim

23 Cornelder de Moçambique, SA

Transportes

4,222,040

1,231,569

Joint Venture

local- estrangeira

Não

24 OSEL – Odebrecht Serviços no Exterior, lda

Construção

3,624,719

47,484

Sector Privado

Estrangeira

Não

Sim

25 Petromoc e Sasol, SA

Comércio

3,407,278

170,023

Joint Venture

local- estrangeira

Não

Sim

19

Emose - Empresa Moçambicana de Seguros,
SA

5,620,082

Embora o mercado de acções da BVM apresente um nível de desenvolvimento insatisfatório em termos absolutos
ou relativos, com uma capitalização bolsista em relação ao PIB de 4%, bem abaixo da média ponderada de 15%
para outros países africanos ou 47% para outros países em desenvolvimento, esta representa uma oportunidade
de crescimento (ver Gráfico 2):
Um processo de privatização por parte do governo (que tem participações em muitas empresas em Moçambique)
e a cotação de instituições financeiras poderia ser o catalisador do crescimento do mercado de acções a longo
prazo. Por exemplo, se 20 das 100 empresas com melhor desempenho em Moçambique estivessem cotadas na
bolsa, a capitalização bolsista actual aumentaria 7 vezes. Portanto, a nova capitalização bolsista para o PIB de
Moçambique seria próxima da média africana, atingindo um valor de 21% para o PIB (ver Gráfico 2):
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Gráfico 2: Capitalização bolsista em relação ao PIB
Actual: 3%. Alcançável se 20 das 100 empresas com melhor desempenho fossem cotadas na BVM: 21%1

Todavia, conforme nosso encontro com o Instituto de Gestão das Participações do Estado, qualquer intenção do
governo de envolver-se em um processo de privatização deve levar vários anos, visto que as empresas precisarão
de algum nível de reestruturação operacional, em primeiro lugar.
O governo identifica três principais grupos de empresas; o primeiro grupo contém cerca de 20 empresas e alguns mega-projectos em que o governo controla 100% do capital. Estes estão principalmente relacionados à
infraestrutura e seriam candidatos atractivos para cotação na Bolsa de Valores devido ao seu tamanho. Algumas
destas têm receitas superiores a 200 milhões de USD. Um exemplo deste grupo é a Companhia Moçambicana
de Hidrocarbonetos - já cotada - ou a PETROMOC ainda não cotada. No entanto, o governo não está necessariamente a pensar em privatizá-las, para que possam ser transaccionadas no mercado de capitais. O governo está
mais inclinado a procurar parceiros estratégicos dispostos a comprar uma participação minoritária ou o controlo
minoritário da empresa em particular. O segundo grupo é composto pelas empresas que foram privatizadas nos
anos 90 e que hoje estão, na maioria dos casos, em condições financeiras muito ruins. Neste caso, o governo está
a tentar reestruturar tais empresas e, se possível, privatizá-las por meio de acções negociadas em bolsa. Com base
nas conversas tidas, as empresas deste grupo não parecem atractivas o suficiente para serem cotadas em bolsa
num futuro próximo. O terceiro grupo que é o mais atractivo para cotação na bolsa é composto por empresas
nas quais o governo tem participação accionária. São empresas que, em média, facturam 5 milhões de USD. No
entanto, o governo não prevê iniciar um processo de privatização antes de 2019.
Diante do cenário supracitado, parece haver pouca esperança de uma expansão da capitalização bolsista a curto
e médio-prazos por meio de um programa de privatização promovido pelo governo ou da cotação de empresas
de grande capitalização nas quais o governo tem participações.
Adicionalmente ao acima exposto, podemos observar no Gráfico 3 que Moçambique possui o segundo menor
nível de capital obtido em IPOs (ofertas públicas iniciais) ou follow-ons (ofertas públicas subsequentes) na região
nos últimos 5 anos, com apenas duas IPOs ou follow-ons e 80 milhões arrecadados:

1

14

Assumindo o mesmo valor obtido
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Gráfico 3: Número e capital obtido de IPOs e Follow-Ons nos últimos cinco anos2

Para além disso, o Gráfico 4 abaixo, mostra que Moçambique tem o menor número de empresas cotadas em
bolsa, se comparado com outros países da região, do mesmo modo que com outros países em desenvolvimento.
Actualmente existem cinco empresas cotadas, nomeadamente: Cervejas de Moçambique (CDM), Companhia
Moçambicana de Hidrocarbonetos SA. (CMH), Engenharia e Construção SA. (CETA), Empresa Moçambicana de
Seguros, E.E. (EMOSE), e Matadouro Industrial da Manhiça (MATAMA).

Gráfico 4: Número de Empresas Cotadas3
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Falta de emissões de títulos de dívida suficientes:

Similarmente para as acções/capital, os mercados de renda fixa apresentam baixos níveis de desenvolvimento.

2

2015 Africa Capital Markets Watch, PWC, https://www.pwc.co.za/en/assets/pdf/africa-capital-markets-watch-2015.pdf

3

Fonte: ASEA and World Federation of Exchanges. Números de comparadores correspondem ao ano de 2015. Actualmente existem 5 empresas cotadas na

BVM. Existiam apenas 4 empresas cotadas na BVM em 2015.
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O Governo apenas financia parcialmente o seu déficit no mercado local
O desenvolvimento dos mercados de obrigações do governo, em particular, é um fator-chave no desenvolvimento
do mercado de capitais nas economias emergentes, devido ao seu tamanho potencial e à função que desempenham como referência. A fim de facilitar o factoring e securitização do crédito, é essencial que um mercado primário e secundário para obrigações do governo sejam desenvolvidos e um alto grau de liquidez seja assegurada,
para minimizar o risco de mercado.
Em consonância com os mercados de dívida da maioria dos países africanos, que ficam aquém dos mercados
de outras regiões em termos de desenvolvimento, o mercado de dívida de Moçambique encontra-se numa fase
inicial. Isso se deve em parte ao facto de o país ter contraído empréstimos “fora do orçamento” no exterior em
moeda estrangeira para cobrir a maior parte de seu déficit financeiro, exacerbando assim as desacelerações da
economia. Tendo isso em mente, o governo moçambicano ainda emprega o sistema de leilão na BVM para emitir
os seus títulos de dívida a curto prazo, enquanto o Banco Central usa seu próprio sistema para realizar seus leilões
primários de Bilhetes do Tesouro de três meses, dois meses e um ano. O rácio total dos títulos da dívida pública
em relação ao PIB é de 4,3% (ver Gráfico 5 abaixo). O mercado mais líquido é o mercado primário de bilhetes do
tesouro, que negocia entre 10 e 20 milhões de USD (as duas primeiras quartas-feiras de cada mês).

Gráfico 5: Títulos de Dívida Pública em Relação ao PIB – em países em desenvolvimento – emitidos domesticamente4
Outstanding Goverment Debt Secutiries to GDP - Developing Countries
Domestic Mkt ($m - 2015)
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Empréstimos corporativos são canalizados através de empréstimos comerciais
Como resultado do fraco desenvolvimento do mercado de obrigações do governo, os mercados de obrigações
corporativas também estão subdesenvolvidos. Isso, por sua vez, significa que o risco de fornecimento de capital a
longo prazo está concentrado no sector bancário. A fim de mitigar a concentração excessiva de riscos nos bancos,
tanto o governo como os mercados de obrigações corporativas devem ser desenvolvidos em Moçambique. Os
riscos seriam então dispersos e as empresas poderiam financiar seus investimentos a partir de várias fontes no
mercado doméstico. Esta questão é de especial importância para as PMEs em todos os mercados emergentes,
uma vez que estas não têm acesso a mercados internacionais para financiar as suas necessidades a longo prazo
ou operações diárias. Moçambique não é uma excepção a este respeito.
No entanto, continua a haver uma preferência pela dívida corporativa no mercado de capitais moçambicano em
4

*Dados relativos a valores mobiliários emitidos no mercado doméstico (Obrigações, Bilhetes do Tesouro e Notas do Tesouro)

Source: Bank of International Settlements“ Total Debt Securities issued by Government at Domestic Market” except for Mauritius, Kenya, Zambia, Malawi, Botswana,
Rwanda and Namibia where Central Bank Data was used. GDP data is obtained from World Bank.
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comparação com o de acções. Isso se reflecte no baixo número de empresas que emitem acções: apenas cinco
emissões de acções cotadas (ver Gráfico 6), comparadas a 13 empresas que cotam dívidas corporativas. Do ponto
de vista dos investidores, os títulos de renda fixa geralmente têm um perfil de risco mais fácil de aceitar devido à
menor volatilidade a curto prazo dos retornos, maior ordem de pagamento em caso de venda ou insolvência do
emissor e, portanto, menor dependência do desempenho financeiro do emissor. Além disso, do ponto de vista da
empresa, tem menos exigências de prestação de relatórios e é menos intrusivo em termos de gestão.
Também observamos que aproximadamente 77% da dívida corporativa em Moçambique é emitida por bancos e
23% por empresas de todos os outros segmentos. Isso tem que ver com o nível mais alto de sofisticação dos bancos
e com maiores incentivos para canalizar os empréstimos corporativos de seus clientes por meio de empréstimos
comerciais. Os bancos estão muito mais confortáveis em
 suportar os riscos e exigências de explorar os mercados
de capitais para emitir dívida e colher os benefícios de seu menor custo de financiamento.

Gráfico 6: Número de Obrigações e Acções Cotadas em Bolsa, 2017
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II. INTERMEDIÁRIOS
Posicionamento no lado da Venda
Conflito de interesse nos bancos, entre o lado de empréstimos (crédito) e o lado da corretagem.
Os bancos prefeririam ter capital cativo de outras empresas dentro dos seus departamentos de crédito ao invés
de tê-los a emitir títulos de dívida ou acções em mercados públicos devido as elevadas taxas de juro e baixas
comissões.
Falta de incentivos, o que desencoraja a intermediação.
A baixa capitalização sobre as comissões torna certas linhas de negócio dos corretores pouco lucrativos, o que
desencoraja esta actividade.
O quadro de intermediação e participação nos mercados de capitais moçambicanos é definido pela Lei das
Instituições de Crédito Nº. 15/1999 e pela sua Emenda de Lei N.º 9/2004. A intermediação financeira é regulada
pelo Diploma Ministerial Nº. 10/1999. O Banco Central identifica requisitos específicos para a actividade: o tipo de
entidades participantes, incluindo corretores (sociedades de corretagem), operadores (sociedades financeiras
de corretagem) e bancos. Os bancos podem intermediar transações cambiais como parte das suas actividades
normais sem a necessidade de criar entidades de corretagem e intermediação separadas.
Os intermediários no mercado de capitais devem ser autorizados pelo Ministério das Finanças, que pode delegar a
função ao Banco Central. O Diploma Ministerial N.º 10/1999 define um conjunto de requisitos para os intermediários,
incluindo requisitos de capital e operacionais. Os requisitos de capital chegam a 600 000 MT para corretores e 2
000 000 MT para os operadores. Para além disso, os intermediários devem apresentar garantias no valor de 120
000 MT para corretores e 500 000 MT para operadores.
Além dos requisitos financeiros, o Banco Central estabeleceu requisitos operacionais para os intermediários. O
Banco Central está sujeito a estabelecer condições e requisitos rigorosos para os intermediários do mercado de
capitais, uma vez que não existe uma contraparte central em Moçambique e os participantes suportam o risco
da contraparte. O Banco Central pretende evitar o incumprimento por partede um grande participante, já que
a experiência mostra que os mercados dificilmente se recuperam após um evento traumático que culmina com
grandes perdas para os investidores.
Em adição aos requisitos de participação, o Banco Central também influencia a economia e a lucratividade dos
intermediários financeiros visto que determina a comissão máxima que corretores, operadores e bancos podem
cobrar. O Banco Central estabeleceu uma comissão máxima de corretagem de 20 pontos-base nas operações da
bolsa e de 4 a 6 pontos-base nas transações OTC (de balcão).

a)

Conflito de interesse entre o lado de empréstimos (crédito) e o lado da corretagem

O conflito de interesse observado nos bancos entre o lado do crédito e o lado da corretagem é um problema típico
entre os bancos em alguns mercados emergentes, onde o negócio de corretagem é dominado pelos bancos. Para
um banco, é muito mais lucrativo, numa economia com baixos níveis de desenvolvimento do mercado de capitais
e altas taxas de juro, ter um cliente cativo corporativo ou de retalho no lado do crédito do que ensiná-lo e ajudá-lo a investir em produtos financeiros com maior retorno ou obter capital mais barato no mercado de capitais.
Este problema é especialmente óbvio em mercados como Moçambique ou México, onde os bancos também são
integrados horizontalmente como corretores e os empréstimos bancários são a opção número um para os clientes corporativos financiarem seus negócios. Como se pode ver no Gráfico 7, as emissões de títulos de dívida são
insignificantes no México. Embora sejam uma fonte de financiamento muito competitiva, são menos lucrativas
para os bancos do que os empréstimos corporativos e, portanto, não estão dispostos a incentivá-las.
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Gráfico 7: Fontes de Financiamento Corporativo no México (4Q2015)
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Falta de incentivos, o que desencoraja a intermediação

Todos os actuais participantes do mercado são bancos e estes não formam corretores/operadores afiliados para
aceder ao mercado; em vez disso, acedem directamente ao mercado. Como as comissões são limitadas, os intermediários não são lucrativos. Por exemplo, em acções/capital, considerando um ADV de 2015 de cerca de 22
000 USD, o máximo que o corretor médio faz é 2.000 USD por ano. Este é um argumento útil para defender o
aumento do limite das comissões em Moçambique.
Nas obrigações, os intermediários podem aplicar margens e descontos quando negoceiam bilateralmente e reportam a transacção ao Registo. No entanto, o mercado ainda pode não ser suficientemente líquido e os volumes de
transacção podem ser insuficientes para sustentar unidades de corretagem lucrativas. Potencialmente, considerando um ADV de 225000 USD em 2015, assumindo que o segmento de operadores para cliente representa 40%
do volume total e assumindo que o intermediário captura metade da margem máxima, então o operador médio
faz receitas anuais de meia dezena de milhares, que mal cobrem os custos operacionais.
Em particular, o tamanho do mercado é pequeno para exigir que todos os participantes actuem como membros
de compensação. Actualmente, a bolsa só possui membros que desempenham funções de compensação e liquidação e, portanto, todos os intermediários intervêm na compensação e liquidação de todas as transacções que
executam para si ou para seus clientes. A categoria “trading member” (membro negociador), que possui requisitos
operacionais e de capital menos restritivos, é muito popular em muitos mercados estrangeiros. Quando reconhecidos, os “trading members” apenas intervêm durante a negociação e não na pós-negociação. Para a função pós-negociação, eles dependem de membros gerais de compensação. Portanto, requisitos operacionais e de capital
significativamente menos rigorosos são impostos aos membros negociadores. Os requisitos de capital para os
membros negociadores podem ser entre um terço e um décimo dos requisitos dos membros compensadores e os
requisitos do pessoal podem ser em torno de metade. A promoção de membros negociadores em Moçambique
atrairia novos participantes independentes e mais negócios (transacções).
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As bolsas em todo o mundo procuram atrair participantes de diferentes tipos, tamanhos e atendendo a diferentes tipos de clientes. As bolsas costumam apoiar a participação de corretoras independentes para promover o
desenvolvimento do mercado. Como no caso de outros mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, ter exclusivamente bancos como participantes poderia ser um factor de sustentação do crescimento. Para os bancos
comerciais em Moçambique, o principal negócio/actividade e a unidade mais rentável são os empréstimos. A
banca de investimento está muito atrasada e o negócio de corretagem, como demonstrado, não é significativo o
suficiente. Além disso, a negociação de títulos em bolsa poderia até “desintermediá-los” no seu papel de financiar
a actividade económica. Os bancos preferem manter os clientes corporativos cativos em empréstimos bancários,
a menos que possam cobrar taxas suficientes na banca de investimento. Esse é particularmente o caso das pequenas e médias empresas (PMEs) que provavelmente não gerarão receitas suficientes para a unidade da banca
de investimento nem para corretoras de transacções no mercado secundário. Assim, a BVM e as autoridades
moçambicanas devem procurar alargar a participação a novos tipos de membros e, em particular, atrair participantes independentes. Também devem aumentar significativamente as comissões de corretagem para tornar a
intermediação mais atractiva.
As comissões de corretagem, limitadas a apenas 0,2%, deixam rendimentos insignificantes para intermediários
em Moçambique e, portanto, os bancos são forçados a concentrar seus esforços em outros lugares. Enquanto em
Moçambique, com um mercado de capitais muito pequeno, o regulador - Banco Central de Moçambique - exige
que corretores e operadores limitem as comissões a 0,2%, nos EUA, com um mercado de tamanho maior, a FINRA
permite que os corretores cobrem até 5% de comissões5.
Existe uma relação clara e bem documentada entre a escala do mercado em termos de volumes de transacções e
o nível de comissões de corretagem. Visto existirem custos fixos e economia de escala no negócio de corretagem,
quanto maior a escala, menores as taxas. Apresentamos essa relação no Gráfico 8, onde mostramos as comissões
médias de corretagem para diferentes regiões em relação ao respectivo volume médio diário. Ambos os eixos são
definidos em escalas logarítmicas. Para Moçambique, mostramos onde a comissão máxima está localizada, em 20
pontos-base. Também mostramos que, ao extrapolar a linha de regressão observada, a comissão média necessária
seria claramente acima de 200 pontos-base. Deve-se ainda notar que esta seria a comissão média necessária; a
comissão máxima permitida deveria ser ainda maior, possivelmente várias vezes esse nível. Nos EUA, por exemplo,
os corretores cobram às instituições, em média, 6 pontos-base, mas lembram que a comissão máxima permitida
é de 500 pontos-base, como acima apresentado.

5

5FINRA 2121. Preços e Comissões Justos: em transacções de valores mobiliários (títulos), quer em valores mobiliários “cotados” ou “não cotados”, se um

membro compra por própria conta de um seu cliente, ou vende por conta própria a um seu cliente, o mesmo deverá comprar ou vender a um preço que seja justo (<5%),
levando em consideração todas as circunstâncias relevantes, incluindo as condições de mercado relativas a esse título no momento da transação, a despesa envolvida
e o facto de que tem direito a um lucro; e se actuar como agente para seu cliente em qualquer transacção desse tipo, não deverá cobrar ao seu cliente mais do que uma
comissão ou taxa de serviço justa, levando em consideração todas as circunstâncias relevantes, incluindo condições de mercado relativas a tal título no momento da
transacção, a despesa de executar a ordem e o valor de qualquer serviço que possa ter prestado em razão de sua experiência e conhecimento de tal título e do mercado.
Fonte: FINRA
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Gráfico 8: Comissão média de corretagem vs escala de volume

Um mercado de capitais próspero precisa de pessoal de vendas motivado, para que este se dedique a promover
o mercado de capitais através de um corretor/operador. Definir limites de comissões é uma maneira infalível de
garantir que isso nunca aconteça. Contudo, para garantir o crescimento ilimitado do mercado de capitais, deve-se evitar impor limites a qualquer preço. Os recursos humanos que trabalham nos corretores/operadores são
naturalmente um grupo centrado no desempenho. Isso significa que são vendedores dispostos a enfrentar um
ambiente de alta pressão constante em detrimento da segurança de um emprego. As pessoas que são atraídas
para as vendas, em geral, são aquelas que têm confiança de que terão um bom desempenho. Se uma indústria
não fornecer a vantagem que elas pretendem, as mesmas irão para outra. Parte disso significa trabalhar sem limites. Limitar sua capacidade de superar as expectativas elimina um grande incentivo para atraí-las para o sector.
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III. INVESTIDORES
Sensibilização e Posicionamento do lado da Demanda
Falta de educação e literacia financeira e protecção ao investidor
A falta de educação financeira no seio do público em geral e a protecção limitada aos investidores desencoraja
que potenciais novos investidores entrem no mercado.
Fraca visibilidade da bolsa de valores devido a disponibilidade limitada de dados do mercado.
A falta de dados de mercado disponíveis limita a visibilidade da BVM nos “radares” dos investidores.
Baixa renda disponível e poucas poupanças para a reforma não permitem a existência de capital suficiente
para investir na BVM.
Moçambique tem um conjunto de activos de investimento limitado.

a)

Falta de educação financeira e falta de protecção ao investidor

A falta de educação financeira e de sofisticação entre os investidores em relação aos produtos não bancários e
os baixos níveis de proteção dos direitos dos investidores criam assimetrias de informação que impedem os investidores de investir no mercado de capitais. Há pouco conhecimento sobre os potenciais investimentos na BVM
pelo público em geral, com o público em geral a optar por manter as poupanças em produtos bancários em vez
de investir nos mercados de capitais locais. Os investidores mais ricos podem optar por investir no mercado de
capitais, mas geralmente o fazem em mercados estrangeiros. A falta de informação disponível (incluindo índices
de acções e obrigações) não desperta o interesse dos investidores, tanto locais como estrangeiros.
Alguns mercados de capitais, como o Brasil, que são usados como modelo/exemplo de desenvolvimento destes
mercados, mencionaram a governação corporativa e a protecção dos direitos das minorias como a principal razão
para alcançar algum nível de sucesso no desenvolvimento de seu mercado de capitais.
Os mercados de capitais moçambicanos parecem não dispor de um quadro legal regulamentar e de supervisão
adequado que possa proteger os direitos dos investidores minoritários e dos credores. Os dois rankings abaixo,
do Banco Mundial, mostram quão baixa é a classificação de Moçambique em termos de protecçãoaos investidores minoritários e cumprimento de obrigações contratuais (ver tabela 2 abaixo). Os fracos níveis de protecção
ao investidor (ver Secção III) deteriam a maioria dos investidores informados, inclusive locais e estrangeiros, que
poderiam investir na BVM.
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Tabela 2: Protecção ao Investidor

Isso é também evidente nos baixos níveis de penetração das contas de corretagem. De facto, a percentagem de
população que possui uma conta na CVM é de 0,02%, muito abaixo das economias similares na região. Os investidores de retalho não estão familiarizados nem envolvidos nos mercados de capitais (ver Gráfico 9):
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Gráfico 9: Percentagem de população com contas de corretagem6
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Como mencionamos anteriormente, esta questão é exacerbada pela falta de incentivos dos intermediários bancários existentes para promover o investimento em títulos que “canibalizam” o lado do crédito dos negócios, apesar
do crescimento do sector financeiro evidenciado pelo crescimento do número de contas bancárias.
O baixo nível de participação de investidores, bem como a falta de produtos relacionados com títulos é também
reflectido no baixo rácio-renda (de volume de negócios) no mercado de acções. As carteiras de investidores
institucionais locais, tais como fundos de pensões, normalmente manterão os produtos até a maturidade devido
ao perfil de longo prazo deste tipo de instituições e a falta de alternativas de investimento. Consequentemente,
o Gráfico 10 mostra que Moçambique apresenta uma velocidade-renda de 1% apenas, maior que a da Zâmbia na
região Africana, que já por si é a menor de qualquer outra região.

Gráfico 10: Rácio Renda (Volume de Negócios) – Velocidade (2015)
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b)

Fraca visibilidade da bolsa de valores devido a disponibilidade limitada de dados de mercado

Os dados mercadológicos sobre os mercados de capitais Moçambicanos não estão facilmente disponíveis e, assim,
a visibilidade do mercado é insignificante. A consciência geral do mercado de capitais Moçambicano é fraca em
comparação com os homólogos, medida pela quantidade relativa de vezes que a Bolsa é pesquisada na internet
(ver Gráfico 11):

Gráfico 11. Sensibilização – Tendências do Google7
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Além disso, a BVM não está no radar dos investidores institucionais do mundo. Na verdade, há um número muito
baixo de fundos investindo em activos Moçambicanos (ver Gráfico 12 abaixo) e o país não está nos benchmarks
(parâmetros de referência):

7

Fonte: Tendências do Google
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Gráfico 12: Sensibilização em Moçambique8
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A falta de índices da BVM e as informações de preço limitadas mantêm a BVM fora dos radares dos investidores.
O website da BVM em português apenas, também não atrai a atenção de investidores internacionais.
Esta falta de informação disponível é mais uma prova de falta de resultados nos motores de busca da Internet
(Google, Yahoo! e Bing) relacionados com investimento nos mercados de capitais de Moçambique.

c)

Baixa renda disponível e poucas poupanças para a reforma:

Apesar do aumento dos níveis de renda em Moçambique nos últimos anos (devido às altas taxas de crescimento
associadas à inflação decrescente), os níveis de renda ainda são baixos, deixando a maioria das famílias com
poucos activos para investimento, fornecendo um conjunto relativamente pequeno de activos para investimento.
Embora o sector de gestão de fundos de pensões esteja a crescer rapidamente em Moçambique, este ainda é
relativamente pequeno, com seis gestores de fundos de pensão registados no país. Essas empresas geralmente
não investem em emissões de acções locais e suas carteiras de dívida geralmente mantêm posições até o vencimento, impedindo a actividade de negociação na BVM.

8
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IV.

Quadro Legal, Regulamentar, Fiscal e de Governação

Quadro Regulamentar. Falta de uma Autoridade do Mercado de Capitais.
Uma Autoridade Independente do Mercado de Capitais garantiria maior segurança para os investidores e regulamentos adequados que promoveriam o crescimento deste.
Outras questões e regulamentos que precisariam ser alterados
Restrição das transacções de instrumentos de curto prazo do mercado monetário tais como notas promissórias
Limite baixo das comissões cambiais e de corretagem
Ausência da categoria de membro negociador
Não há um requisito claro relativo ao cumprimento das disposições de IOSCO
Governação Corporativa. Fraca protecção de investidores minoritários.
Falta de direitos tag-along (protecção de accionistas minoritários).
Contraparte desconhecida e a possibilidade de cancelar as transacções obriga que um quadro regulamentar seja
implementado para assegurar que os contratos sejam cumpridos e as transacções sejam irreversíveis.
Regime Fiscal. Falta de incentivos fiscais.
Redução/isenção de impostos para investidores, principalmente os que investem em PMEs, atrairia interesse dos
emissores e investidores

a)

Quadro Regulamentar. Falta de uma Autoridade do Mercado de Capitais.

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) opera uma bolsa de valores nos termos do Código do Mercado deValores
Mobiliários. O Código do Mercado de Valores Mobiliários de 2009 define os princípios básicos e as disposições
que regem a organização e funcionamento dos mercados de valores mobiliários, as actividades dos participantes no mercado e as operações que estes realizam. Nos termos do Código do Mercado de Valores Mobiliários, a
supervisão da BVM e a regulamentação do mercado de capitais é realizada pelo Banco Central de Moçambique
- Banco de Moçambique.
O Código do Mercado de Valores Mobiliários de 2009 exige que as emissões cotadas em bolsa sejam negociadas em bolsa e, assim, a BVM desempenha um papel central no desenvolvimento dos mercados de capitais de
Moçambique.
Alguns mercados emergentes conseguiram reformas e mudanças mais rápidas em seus mercados de capitais
ao criar uma Autoridade do Mercado de Capitais (AMC), separada de outras agências governamentais, que se
concentra exclusivamente em questões relacionadas com o mercado de capitais. As AMCs evitam ser distraídas
por políticas macro-económicas, políticas monetárias, supervisão bancária ou outras questões do Banco Central.
As funções da AMC devem focar-se na regulamentação e desenvolvimento do Mercado de Capitais, através da
emissão de regras e regulamentos necessários para implementar as disposições do Código de Valores Mobiliários. Os objectivos básicos são criar um ambiente de investimento apropriado, aumentar a confiança e reforçar
os padrões de transparência e divulgação em todas as empresas cotadas, além de proteger os investidores e
operadores de actos ilegais no mercado.

b)

Outras questões e regulamentos que precisariam ser alterados

Identificamos várias questões em termos de mudanças legais e regulamentares que precisam ser resolvidas:
i)

Não existe um quadro legal claro para várias classes de activos:
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• Cheques, notas promissórias e outros instrumentos apropriados para PMEs
Existem barreiras regulamentares para cotar e negociar títulos de curto prazo.
• Finanças Islâmicas
Não existe qualquer quadro para Finanças Islâmicas
• Obrigações Municipais
Não existe um quadro claro para cotar e negociar obrigações municipais.
• Fundos de Investimento
A indústria de fundos precisaria de um quadro legal mais claro para se desenvolver
ii)

Falta de um quadro legal para empréstimo de valores mobiliários (títulos)
É muito difícil pedir emprestado um título para evitar o cancelamento do negócio em caso de uma provável falha na liquidação.

iii) Sem vendas a descoberto
Não é provável aos intermediários apresentar liquidez, pois não podem vender a descoberto para garantir
cobertura.
iv) Ausência de uma lei de compensação
Em caso de insolvência, as exposições brutas entre os participantes devem ser liquidadas sem espaço
para compressão, aumentando os requisitos de capital para todos.
Adicionalmente, lembramos e listamos aqui, em prol da integralidade, outras questões regulamentares
que inibem o crescimento que descrevemos em outras subsecções da Parte A.
v)

O Código do Mercado de Valores Mobiliários de 2009 não prevê a necessidade de uma CVM (Central
de Valores Mobiliários)
Sem o controlo central e a existência de uma central de valores mobiliários é mais difícil atrair fundos
estrangeiros que normalmente solicitam a conformidade com a regra SEC 17f-7 e CPMI-IOSCO.

vi) O Código do Mercado de Valores Mobiliários define taxas que podem ser muito baixas para criar e
manter a capacidade necessária da BVM
É bastante curioso ver níveis máximos de taxas na Lei do Mercado de Capitais. Em geral, quando os
limites são impostos, estes são definidos por um dos reguladores do mercado de capitais, e não pela lei
geral da actividade.
vii) O Banco Central fixa um limite de comissão de corretagem que é muito baixo para garantir lucratividade
de intermediários em muitos produtos.
O nível de limites deve ser baseado em estudos usando casos empíricos e revisto periodicamente.
viii) Não existe um quadro legal claro para transaccionar cheques, notas promissórias e outros instrumentos
de curo prazo adequados para PMEs
A falta de um quadro legal claro representa um obstáculo regulamentar para cotar e negociar títulos de
curto prazo.
ix) Não existe qualquer forma legal de membros negociadores (não de compensação) que facilitaria atrair
membros independentes.
O conceito de “operador” (incluindo corretores) apenas reconhece uma categoria de membros que são
necessários para compensar as transacções dos seus clientes.
x)

Ausência de um tribunal arbitral independente focado no mercado de capital.
Todas as reclamações e casos devem ser submetidos a tribunais de justiça comuns que não são especializados na matéria.
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xi) O regulamento não exige infra-estrutura financeira para cumprir com as normas internacionais estabelecidas pela IOSCO, tais como os Princípios para Infra-estruturas de Mercados Financeiros (PFMIs).
O cumprimento das normas da IOSCO ajudaria Moçambique a se tornar elegível como destino para participantes e investidores estrangeiros.

c)

Governação Corporativa. Fraca protecção de investidores minoritários – Sem direitos tag-along

Aspectos institucionais representam um factor determinante no desenvolvimento do mercado de capitais. A
base legal que sustenta a actividade da bolsa, o acesso a um sistema judiciário sólido e independente, o cumprimento das obrigações contratuais, a qualidade da função reguladora, o nível de protecção dos investidores não
controladores e a qualidade das práticas de governação corporativa são aspectos-chave para o progresso dos
mercados de capitais locais. Neste sentido, Moçambique está em melhor situação do que a média dos pequenos
países em desenvolvimento na maioria dos aspectos, de acordo com a Millennium Challenge Corporation, que
compila indicadores de organizações multilaterais globais e organizações não-governamentais. Em particular,
Moçambique está na ou acima da média em aspectos-chave de desenvolvimento dos mercados de capitais, tais
como o estado de direito e a qualidade da regulamentação.
Contudo, noutros aspectos chave, nomeadamente a protecção dos investidores minoritários e cumprimento de
obrigações contratuais, Moçambique é fraco. A publicação Doing Business do Banco Mundial relata que Moçambique está na posição #132 de 186 países na protecção de investidores minoritários e #185 de 186 no cumprimento
das obrigações contratuais. A percepção dos participantes do mercado é que a governação corporativa pode ser
melhorada. Por exemplo, nenhum artigo no Securities Market Code(Código do Mercado de Valores Mobiliários)
garante direitostag-along, o qual é o padrão de boa governação corporativa e protecção ao investidor, devendo
também deve ser incluído na legislação societária/comercial (os regulamentos corporativos e de mercado de
capitais devem se esforçar para promulgar esses direitos, com as autoridades do mercado de capitais a supervisionarem as empresas cotadas).
Os participantes do mercado também mencionam que, na prática, é difícil encontrar Directores Independentes
adequados. A maioria das empresas tem o Governo como accionista controlador e o espaço para os accionistas
minoritários na tomada de decisões é pequeno. Os participantes também mencionaram que os critérios sobre o
que constitui o free float (acções em circulação) diferem do de outros países. Por último, os participantes não têm
a opção de submeter os contratos à arbitragem de um órgão independente na bolsa, sendo a Justiça ordinária
a única opção.

d) Regime Fiscal. Falta de incentivos fiscais.
O Governo criou alguns incentivos fiscais para a actividade na bolsa em comparação com a negociação OTC (de
balcão). Os benefícios fiscais estão focados no lado da demanda. Por exemplo, a taxa de imposto de IRPS/IRPC
é reduzida para 10% para acções cotadas em comparação com acções não cotadas na bolsa. Além disso, não há
imposto de selo sobre transacções cambiais nem imposto sobre transacções ou taxas regulamentares. Os dividendos em numerário pagam uma taxa de 10%.
Com foco no lado da demanda, mercados como Argentina, México e Peru aplicam uma dedução de Imposto sobre
o Rendimento de 100% para investidores individuais sobre ganhos de capital quando vendem acções na bolsa local.
Noutros mercados, os incentivos fiscais estão concentrados nas PMEs. Por exemplo, na Espanha, os investidores
recebem isenção de imposto sobre ganhos de capital quando negociam acções no mercado alternativo MAB.
Na Irlanda, no Enterprise Securities Market (ESM), os investidores individuais podem obter isenção do imposto
sobre o rendimento de acções seleccionadas com redução de impostos de até 30% do investimento. E no Reino
Unido, na AIM da LSE, investidores em Venture Capital Trusts (VCTs) receberam várias isenções e outros benefícios fiscais, como alívio de imposto sobre ganhos de capital, Imposto sobre Herança, Imposto sobre Rendimento
de Dividendos, alívio para perdas e isenção de custos administrativos e alívio para imposto de selo e imposto de
reserva de imposto de selo (SDRT). Idealmente, tanto os ganhos de capital como a receita de dividendos devem
ser totalmente isentos. Isso pode incluir a permissão da dedutibilidade total das perdas de capital.

BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

29

PARTE A

DIAGNÓSTICO

Em Moçambique, parece não haver benefícios fiscais no lado da oferta. Deve-se considerar incentivos fiscais
para promover novas admissões à cotação. Embora o nível absoluto de tributação sobre ganhos de capital seja
importante na determinação da opção de financiamento da empresa, é a taxa relativa de tributação sobre acções e emissões de títulos de dívida que tende a ser a principal determinante da oferta de acções nos mercados
primários. O tratamento fiscal preferencial dos lucros corporativos parece desempenhar um papel importante na
facilitação do desenvolvimento de mercados de acções primários. Ao proporcionar incentivos fiscais aos lucros
das empresas, a taxa de imposto efectiva sobre as acções diminui, aumentando assim tanto o número de empresas
que dependem de novas emissões para financiamento quanto a oferta de acções em mercados primários. Países
como a Tailândia aplicam uma taxa mais baixa de imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas (IRPC) para
empresas cotadas em bolsa. As taxas reduzidas para empresas cotadas só se aplicam por um período de 3 anos.
Além disso, a Tailândia oferece um crédito fiscal de investimento de até 25% do custo total de novos projectos de
empresas cotadas (máquinas, veículos, equipamentos e software). As empresas recentemente cotadas no Quénia,
com pelo menos 20% de free float (circulação livre) podem pagar imposto a uma taxa reduzida de 27% por três
anos, em comparação com a alíquota normal de 30%. Os benefícios fiscais também permitem que empresas recém-cotadas com pelo menos 30% e 40% de seu capital social cotado paguem impostos a taxas menores de 25%
e 20%, respectivamente, por cinco anos. O benefício não é estendido às holdings, forçando-as a cotar as acções
de suas subsidiárias. O Vietname aplica uma redução de 50% sobre a taxa normal de Imposto sobre o Rendimento
de Pessoas Colectivas (IRPC) às empresas cotadas.
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V.

CAPACIDADE DA BOLSA

Disponibilidade limitada de dados de mercado.
Falta de existência de dado de mercado em tempo real e data feeds (alimentação de dados)que apenas alcançam
um número limitado de investidores. Sem contar com os protocolos de dados internacionais, limitando o alcance
de potenciais investidores.
Opções de conectividade limitadas, falta de Acesso Directo ao Mercado (ADM) e inexistência de protocolos-padrão.
A tecnologia de negociação obsoleta limita as opções de conectividade e bloqueia a participação de potenciais
investidores.
Accessibilidade. Sem ligações com outros mercados. Nenhuma ligação com CVMs internacionais para manter
activos estrangeiros na CVM da BVM.
Falta de acordos de roteamento com outros mercados. A falta de ligações com CVMs estrangeiras não facilita a
participação de investidores estrangeiros.
Funcionalidade limitada das plataformas de negociação. Os limites de negociação restringem as opções de
investimento.
Mercado orientado por ordens sem um CLOB (Livro de Ofertas) ou RFQ (Pedido de Cotação) limita a liquidez.
Compensação e Liquidação.
Falta de uma CCP (Contraparte Central) e uso de liquidação DVP reduz a liquidez e desencoraja a criação de um
mercado.
Gestão de Riscos. Fracas salvaguardas financeiras e falta de um fundo de garantia.
O pré-financiamento das transacções não elimina totalmente o risco de crédito (principalmente nos casos de
transacções revertidas).
Sistemas de TICs. Funcionalidade limitada, tecnologia de negociação obsoleta e ausência de um plano de
continuidade de negócio e recuperação pós-desastre
Sistemas de negociação obsoletos com funcionalidades limitadas impedem o potencial crescimento.
Custos. Baixo nível de taxas para apoiar as despesas operacionais da bolsa. Falta de independência.
As taxas cobradas pela BVM são baixas devido ao tamanho do mercado Moçambicano.
Organização e recursos da Bolsa. Não existe uma função e/ou quadro claro de gestão de risco.
A BVM deve implementar um quadro de gestão de risco e ter pessoal responsável por desempenhar a função de
gestão de risco.
Principais questões na avaliação da BVM e a CVM em relação aos Princípios para Infra-estruturas de Mercados
Financeiros (PFMI) de CPMI/IOSCO– Gestão de Risco – Risco Geral da Actividade/Negócio – Risco Operacional
– Normas de Comunicação.
A BVM adere à maioria dos princípios de CPMI/IOSCO aplicáveis e deve procurar a observância plena destes.
Na presente secção, fazemos uma análise de benchmark das operações da BVM, identificando as funções que a
BVM deve ter a capacidade de executar e apresentando exemplos internacionais de como uma BVM bem capacitada deve ser estruturada para maximizar o desempenho. As melhores práticas e os padrões/normas internacionais
do mercado de capitais foram revistos e comparados com as práticas de Moçambique para identificar potenciais
lacunas e apresentar recomendações para melhorias. Analisamos as ofertas e práticas da BVM ao longo de todo
o ciclo comercial, incluindo a disponibilidade de dados de mercado, conectividade, acessibilidade, negociação,
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compensação e liquidação, central de valores mobiliários (CVM) e sistemas. Analisamos a organização, funções,
recursos e desempenho da BVM. Para concluir a secção, apresentamos uma avaliação rápida da BVM e da CVM
sobre os Princípios para Infra-estruturas de Mercados Financeiros da CPSS/IOSCO, com o objectivo de identificar
as principais lacunas.

a)

Visão Geral

A BVM desempenha um papel crucial no desenvolvimento do mercado de capitais Moçambicano, tendo como
missão promover a emissão, mobilização e alocação de recursos financeiros de maneira eficiente, eficaz e transparente para atender às necessidades de financiamento dos agentes económicos, promovendo o desenvolvimento
económico sustentável e a visão de ser referência na criação de oportunidades para converter a poupança em
investimento produtivo, contribuindo para o crescimento económico e inclusão social e financeira. Actualmente,
a BVM admite à cotação e oferece negociação de acções, obrigações do governo, obrigações corporativas e o
chamado “fundo público”. A BVM mantém dois mercados de cotação distintos, designadamente: i) o Mercado
Oficial, para grandes empresas e ii) o Segundo Mercado, para pequenas e médias empresas. Ambos os mercados
aceitam acções e títulos de dívida. Os dois mercados têm requisitos de admissão à cotação diferentes em termos
de tamanho da empresa, valor de emissão e tipo de participação accionária.

b)

Disponibilidade limitada de dados de mercado

Dados de mercado em tempo real não estão disponíveis em Moçambique. Como o mecanismo de negociação da
BVM é um leilão por meio de chamadas, as cotações públicas não estão disponíveis e não há transparência pré-negociação. Informações comerciais são liberadas apenas no final do dia, através de um número muito limitado
de fornecedores, incluindo a Bloomberg. A maioria dos outros fornecedores nem recebe dados sobre o fim do
dia. Adicionalmente, não há preço de referência para apoiar o fluxo de ordens e decisões de investimento. A bolsa
nem publica indicações de desequilíbrios de ordens durante o período de recolha de ordens do leilão. Além disso,
os bancos operadores não publicam cotações.
A data feed (alimentação de dados) da BVM apenas alcança um número muito pequeno de investidores. Fora da
data feed directo da BVM, não é possível aceder aos dados da BVM. Protocolos-padrão de dados de mercado,
como FAST, ITCH ou OUCH, não estão disponíveis. Portanto, os participantes acham difícil aceder aos dados de
mercado sobre activos Moçambicanos.
Além disso, e diferente do caso da maioria dos outros mercados, parece não existir um índice de acções ou obrigações no mercado Moçambicano. A bolsa não desenvolveu nenhum; nem índice de acções nem de obrigações. A
maioria das bolsas do mundo mantém e divulga dados de pelo menos duas classes básicas de índices de acções,
a saber, um índice composto e um índice de referência mais líquido e mais restrito. Muitas bolsas de valores que
oferecem negociação de obrigações corporativas mantêm diferentes índices de renda fixa, incluindo índices focados no Governo ou nas empresas, de curto ou longo prazo, de alto rendimento ou alto grau e índices agregados
de obrigações. A BVM deve introduzir índices básicos para o mercado Moçambicano.
Além disso, os activos cotados em Moçambique não fazem parte de índices de referência regionais ou globais.
Moçambique não é um mercado de fronteira e os índices panafricanos de referência não o incluem entre os
componentes. Assim, ao longo da história, os gestores de activos estrangeiros o têm ignorado e, ainda assim, o
comércio institucional estrangeiro em Moçambique é insignificante.

c)

Opções de conectividade limitadas, falta de Acesso Directo ao Mercado (ADM) e falta de protocolos-padrão

Os membros de negociação da BVM se conectam à BVM através da internet. A bolsa usa uma interface baseada em
um protocolo local, não padrão. Protocolos de acesso padrão, como o FIX, não estão disponíveis na BVM. A BVM
não oferece alternativas de conectividade.
Os clientes se conectam aos bancos principalmente por meios tradicionais, como telefone ou fax. O acesso à Internet
é limitado e o ADM não está disponível. A bolsa deve providenciar uma solução universal de ADM para seus membros.
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d) Accessibilidade– Impossibilidade de manter activos Moçambicanos através de CVMs Internacionais
O mercado de capitais Moçambicano é amplamente acessível no sentido emque, ao contrário de outros pequenos
mercados na região EMEA, não há, actualmente, nenhuma restrição à propriedade estrangeira. Apenas algumas
empresas de determinados sectores estratégicos, em particular, têm restrições de propriedade estrangeira. Representantes dos bancos têm a visão coincidente de que a abertura de contas para locais e estrangeiros também
não demora muito. Um investidor que procura manter uma conta de corretagem em Moçambique pode abrir em
poucos dias e iniciar a negociação imediatamente a seguir. Um número de contribuinte é necessário e os bancos
de custódia (depositários)são geralmente aqueles que actuam como agentes para fins fiscais. Os preenchimentos/
registros em Inglês não são aceites e, em vez disso, todos os registros devem ser apresentados em Português.
Não obstante, não é possível aos estrangeiros aceder ao mercado de capitais Moçambicano através de contas
com corretores num país estrangeiro, uma vez que a BVM ainda não tem acordo de roteamento de ordens com
qualquer outro mercado e a CVM não tem qualquer ligação com depositários estrangeiros.

d.1) Sem ligação com CVMs Internacionais para manter activos estrangeiros na CVM da BVM
A Central de Valores Mobiliários (CVM) foi criada após o Decreto no 25/2006 do Conselho de Ministros da República de Moçambique e actua como o registo do mercado de valores mobiliários em Moçambique. As disposições
do Código do Mercado de Valores Mobiliários exigem que os valores mobiliários sejam mantidos sob a forma
desmaterializada, de forma nominativa, e transferidos por meio de lançamento contábil. A CVM mantém práticas
e sistemas que suportam todos os valores mobiliários de uma determinada classe ou série de qualquer emissor
para serem tratados como fungíveis e transferidos por escrituração contábil sem a entrega física dos títulos. Incluindo a desmaterialização e o registro centralizado em livros, as práticas da CVM estão amplamente alinhadas
com as melhores práticas e, em geral, em conformidade com os princípios da IOSCO. A CVM deve, portanto, ser
considerada pelos fundos estrangeiros e seus respectivos depositários como um depositário estrangeiro de títulos
elegível, no qual se pode manter activos sob custódia.
Nos termos do Código do Mercado de Valores Mobiliários, o modelo de mercado Moçambicano identifica e separa
os activos com base no nível do beneficiário final. Isto significa que os representantes do investidor em Moçambique terão de identificar o cliente final que detenha a responsabilidade por cada transacção realizada nos sistemas
de negociação da BVM e os activos serão mantidos numa conta individual na CVM. Como parte deste requisito,
os processos de due diligence (devida deligência) do cliente conduzidos pelos bancos e corretores depositários
exigirão a identificação do beneficiário final. A identificação do beneficiário final é uma boa prática, pois evita
o branqueamento de capitais, evita a evasão fiscal, elimina a fraude dos intermediários, garante a segregação e
portabilidade dos activos dos clientes dos intermediários e facilita o processo de falências. É importante notar
que, devido a esses benefícios, o mundo está caminhando para esse modelo de identificação do beneficiário final
com o FACTA e com a Troca Automática de Informações (AEOI) da OCDE.
A CVM não mantém nenhuma ligação com outras CVMs. Não é possível para investidores estrangeiros manter
activos moçambicanos através das suas contas numa CVM Internacional ou na CVM doméstica de um terceiro
país e, portanto, eles precisam abrir uma conta na CVM. Além disso, não é possível aos investidores locais em
Moçambique manter valores mobiliários estrangeiros na sua conta na CVM local, uma vez que não fornece esse
serviço. Para facilitar e promover a participação estrangeira, a CVM deve explorar ao máximo possível o estabelecimento de tais ligações, principalmente com CVMs Internacionais, como Euroclear ou Clearstream. Mesmo nos
mercados de beneficiários finais, como o Brasil, o Peru e a Argentina, foi possível criar ligações entre depositários
com barreiras relativamente baixas e poucos obstáculos. Além disso, a CVM poderia potencialmente abrir contas
em outras CVMs para oferecer custódia internacional a seus clientes.
A CVM processa acções corporativas de acordo com o REGULAMENTO Nº 01/GPCABVM 2014. A CVM segue as
melhores práticas no processamento de acções corporativas. No caso de pagamentos em numerário, os mesmos
são realizados em moeda do Banco Central pelo agente de pagamento do emissor mediante notificação da CVM.
No caso de dividendos e exercícios, a CVM cria contas temporárias para os intermediários e os intermediários
devem, por conseguinte, alocar os títulos nas respectivas contas dos investidores.
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e)

Funcionalidade limitada das plataformas e limites de negociação que restringem as opções de investimento

A Bolsa mantém apenas dois mecanismos diferentes: o leilão por meio de chamadas (ou “chamada”) e a facilidade
de relatório de negociação (ou “registro”). A Bolsa não possui um livro de ordens (CLOB) e não possui um mecanismo de negociação electrónica por meio de solicitação de cotação (RFQ). Um CLOB facilitaria negociações para
pequenas transacções e garantiria a conclusão do negócio (devido a um risco mínimo de contraparte), enquanto
o RFQ facilitaria o comércio de grandes blocos de acções. O CLOB contínuo também forneceria dados de preços
contínuos, o que aumentaria os volumes de transacções.
•

No leilão diário, todos os tipos de títulos estão disponíveis para negociação. As ordenspodem ser submetidos
entre as 8:00h e 12:00h e estão em tempo de correspondência executado com uma prioridade de preço.
Durante o período de recolha de ordens, não há transparência pré-negociação e os negociadores não têm
acesso a desequilíbrios de ordens.

•

No segmento de registo, as transacções realizadas de forma privada podem ser comunicadas pelos dois lados
entre as 8.00h e as 12.00h de forma contínua. Apenas títulos de dívida estão disponíveis para relatórios de
negociação com um tamanho mínimo de 25 000 unidades e uma diferença máxima de preço com o leilão de
5%. Os negócios devem ser reportados pelos participantes em minutos logo após o acordo, embora não haja
uma maneira clara de como esse requisito pode ser aplicado. A internalização é, portanto, possível e, muito
provavelmente, uma prática comum no mercado Moçambicano de renda fixa.

O mercado é orientado pelas ordens, uma vez que não funciona com os criadores de mercado, apesar de os operadores estarem autorizados a realizar negociações proprietárias. Como resultado, não há nenhum provedor de
liquidez comprometido e nenhum programa de criação de mercado e, portanto, os participantes do mercado e o
investidor final reclamam que quase não há liquidez no mercado.
Adicionalmente, outros elementos da oferta da BVM não contribuem para a criação de liquidez.
•

As regras sobre limites de negociação estão a reduzir efectivamente o número de emissões disponíveis para
negociação. Várias acções e obrigações cotadas não são negociadas, já que seu provável valor justo está
além do intervalo de preços. Se um título não tiver sido negociado há muito tempo, há grandes hipóteses de
o mesmo não voltar a ser negociado novamente.

•

O mecanismo de negociação não suporta venda a descoberto; provedores de liquidez não podem garantir
cobertura.

•

Não há mercado de recompra na bolsa e nenhuma facilidade de empréstimo de títulos.

•

E a margem de negociação não é possível na BVM, pois o mercado trabalha com pré-financiamento total de
negociações e pré-lançamento de títulos.

Ademais, não há transparência pré-negociação, uma vez que as cotações públicas accionáveis não estão disponíveis. Igualmente, não há preço de referência para apoiar o fluxo de ordens e decisões de investimento. A Bolsa
não publica indicações de desequilíbrios de ordens. Além disso, os bancos operadores não publicam cotações.
Como resultado, as funções de descoberta e formação de preços são fracas.
Para acomodar as necessidades dos diferentes participantes do mercado, a Bolsa poderia adicionar novas funcionalidades às suas plataformas de negociação. Por exemplo, um RFQ com vários operadores pode servir tanto
para os segmentos operador-operador (D2D) quanto operador-cliente (D2C). Um RFQ é um protocolo no qual os
usuários da plataforma podem consultar os criadores de mercado da plataforma para solicitar preços numa ordem
de um tamanho específico. O RFQ limitaria o impacto do mercado para grandes blocos de títulos negociados,
limitando a volatilidade dos preços e as interrupções de liquidez. Considerando que os actuais participantes do
mercado são bancos, a criação de um sistema de RFQ não exigiria mudanças drásticas no mercado, pois estes já
estão operando da mesma maneira nos mercados OTC (de balcão). Os sistemas de RFQ variam muito em termos
de se o solicitador de cotações ou o receptor de cotações revela sua identidade; se o sinal da ordem (compra
ou venda) é revelado; quantos e que tipo de participantes podem receber RFQs; e se as cotações são executáveis ou indicativas. Na maioria dos sistemas RFQ de renda fixa, os clientes consultam apenas os operadores e
apenas em números limitados. Porém, a comunicação entre operador-operador (D2D) e a negociação por meio
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de RFQs também é possível. Em Moçambique, o sistema D2D precisa de uma funcionalidade para reequilibrar a
respectiva alternativa de portfolio ao leilão de chamadas. Os clientes de D2C beneficiarão do facto de disporem
de operadores com diferentes cotações, mantendo, ao mesmo tempo, o anonimato pré-negociação (opcional)
nas manifestações de interesse.
A introdução de um livro de ordens forneceria uma referência de preço numa base contínua e daria uma ideia
de como o fluxo de ordensse parece a qualquer momento. No entanto, por outro lado, adicionar complexidade
ao mercado Moçambicano poderia fragmentá-lo e impactar a liquidez. A percepção é que, nos níveis actuais, a
liquidez natural não é suficiente para alimentar e dar suporte a ordens bem-sucedidas. É por isso que, se um CLOB
for introduzido, a BVM deve garantir o compromisso de provedores de liquidez em suplementar a liquidez natural
do mercado. Num mercado como o de Moçambique, um CLOB atrairia liquidez, uma vez que reduziria bastante
o risco de contraparte (que é maior nos mercados emergentes) e proporcionaria uma maior transparência de
preços. Embora haja algumas críticas sobre os efeitos dos CLOBs nos volumes, estas estão relacionadas apenas
aos mercados desenvolvidos, onde já existe um vasto pool de liquidez e operações frequentes que fornecem um
preço contínuo, o que não é o caso da BVM.

f)

Compensação e liquidação – Intervenção manual na liquidação

Não há compensação de contraparte central em Moçambique. A CVM realiza um ciclo de compensação através de
compensação multilateral. A compensação é feita de acordo com um modelo de consolidação das operações de
compra e venda realizadas por cada operador de bolsa e intermediário financeiro. Após a sessão de negociação,
os participantes devem confirmar ou cancelar transacções e identificar o comprador e o vendedor. Por defeito,
em T+2, a negociação é confirmada e definitiva.
A liquidação na CVM é relativa a pagamentos (DVP) e é realizada em moeda do Banco Central, como é prática
geralmente recomendada. O mercado trabalha sob um ciclo de liquidação T+3 com pré-financiamento total de
negociações e pré-lançamento de títulos. Isso ajuda a evitar falhas de liquidação. A liquidação atrasada não é
permitida e, em vez disso, as negociações são canceladas. No entanto, este mecanismo dificulta a alavancagem e
a liquidez, uma vez que desincentiva a criação de mercado. O ciclo de liquidação com pré-financiamento desincentiva os criadores de mercado a garantirem liquidez e força os compradores (e vendedores) a encontrar uma
contraparte natural para cada ordem.

g) Salvaguardas financeiras – fracas salvaguardas financeiras e falta de um fundo de garantia
Em relação às salvaguardas pós-negociação, a infra-estrutura pós-negociação da CVM não possui fundos de
garantia de liquidação e não cobra margens dos participantes. O Artigo 21 do Diploma Ministerial 130/2013 apresenta antecedentes para a criação de um fundo de liquidação, mas até agora a BVM e a CVM não o formaram.
Pré-financiamento de negociações e pré-lançamento de títulos permite à CVM garantir a confiança do mercado
na conclusão dos negócios. Contudo, exposição de crédito e risco de crédito potenciais podem, no entanto,
surgir futuramente no caso de uma transacção liquidada ser revertida por qualquer motivo, como por exemplo
uma intervenção judicial em caso de insolvência de um emissor ou de um participante do mercado. Para reforçar
suas salvaguardas financeiras, a CVM deve criar um fundo de liquidação de acordo com o artigo 21 do Diploma
Ministerial 130/2013.
Além do pré-financiamento de títulos e numerário, outros controlos de risco pré-negociação são adoptados. Nos
termos do Código do Mercado de Valores Mobiliários, o Banco de Moçambique define limites de negociação para
os participantes no mercado e fixa a variação máxima diária de preços para os valores mobiliários. No entanto, os
participantes expressaram preocupação de que não há regras e procedimentos claros para a gestão de eventos/
casos de incumprimento.

h)

Sistemas – funcionalidade limitada, tecnologia de negociação obsoleta e ausência de um plano de continuidade de negócios e recuperação pós-desastre

A plataforma de negociação da BVM é baseada na tecnologia fornecida pela bolsa de valores de Lisboa em 1999.
A mesma usa linguagem de programação COBOL, que era popular nos anos 90 entre os mercados financeiros,
para processamento de lotes e transacções em larga escala, mas agora é usada apenas para manter aplicações
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existentes. A Bolsa conecta-se a todos os seus participantes por meio de uma solução front-end baseada na Web
e no navegador. Assim sendo, pode-se depreender que o sistema da BVM não suporta as principais funcionalidades e recursos necessários para melhorar os níveis de serviço, acomodar as necessidades dos participantes do
mercado e dos investidores e atrair novos fluxos de ordens. Mais especificamente, o sistema da BVM não suporta:
•

Conectividade aos participantes através de um gateway do protocolo-padrão FIX

•

Conexão entre fornecedores e negociadores através do protocolo-padrão FAST

•

Novos tipos de ordens (o sistema apenas tem os tipos de ordens de preço fixo e melhor preço)

•

Vendas a descoberto

•

Novos tipos de valores mobiliários (títulos)

•

O uso de API dos corretores

A CVM usa até tecnologia de dados para CVMs da MilleniumIT, MilleniumPostTrade, que é baseada no Linux. A
base de dados e os servidores são fornecidos pelo Oracle.
A BVM e a CVM não possuem plano de continuidade de negócios para enfrentar contingências, não mantêm a
redundância devida e não possuem procedimentos de recuperação pós-desastre definidos. Nesse sentido, a BVM
e a CVM não estão em conformidade com os Princípios para Infraestruturas de Mercado Financeiro da CPSS/
IOSCO e não observam as recomendações da Associação de Custódia Global sobre o assunto.
Embora a tecnologia esteja ultrapassada para o que hoje é considerado padrão para o Mercado de Capitais, a mesma é suficiente para sustentar as operações actuais. No entanto, a actualização da tecnologia existente não apenas
permitirá que a BVM cresça e ofereça novos produtos e serviços, mas também sinalizaria a potenciais investidores
de que Moçambique está recebendo investidores e fomentando o desenvolvimento de seus mercados de capitais.

i)

Custos. Baixo nível de taxas para apoiar as despesas operacionais da bolsa. Falta de independência.

O Código do Mercado de Valores Mobiliários de 2009 determina os níveis de taxas que a bolsa aplicará. O mesmo
determina as taxas de admissão à cotação e as taxas de manutenção para acções, obrigações do governo e outros
títulos. O Artigo 22 e o Anexo do Diploma Ministerial 130/2013 determinam as taxas de serviço que a CVM cobrará,
incluindo, entre outros, processamento de transacções, registro, manutenção, pagamento de cupons de juros e
dividendos e processamento de eventos corporativos. O Banco de Moçambique determina a comissão máxima
que os intermediários podem cobrar.
As taxas de negociação de acções de 0,10% são muito baixas para suportar as operações da BVM e as iniciativas
planeadas de crescimento. As taxas cobradas dos emissores contribuirão muito pouco para melhorar o resultado,
uma vez que as taxas iniciais de cotação e as taxas de manutenção na BVM são significativamente mais baixas
do que as de bolsas homólogas.

Gráfico 13: Taxas de Cotação Inicial9
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Gráfico 14: Taxas de Cotação Anual10
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As taxas da BVM são nominalmente mais altas que as de mercados maiores em país em desenvolvimento, mas
dadas as economias de escala tendem a cair à medida que os volumes negociados crescem, no entanto, as taxas
de negociação actuais não são suficientes para suportar as operações e planos de crescimento da bolsa. O negócio
da Bolsa representa um custo fixo e, portanto, mostra uma clara economia de escala. As taxas das bolsas mundiais
estão bem alinhadas numa escala logarítmica e as taxas da BVM caem claramente abaixo dessa linha. Somando
as comissões de transacção da CVM de 0,20%, o total das taxas mais as taxas de transacções pós-negociação é
de 0,30% que, ainda assim, está abaixo da linha de outras bolsas homólogas.
Visto que a BVM é uma instituição pública, financiada pelo Governo de Moçambique, a bolsa não é percebida pelos
participantes do mercado como uma instituição verdadeiramente independente, que defende o desenvolvimento
do mercado de capitais.

j)

Organização e recursos da Bolsa. Falta de uma função e quadro de gestão de risco claros.

O tamanho da equipa da BVM está alinhado com sua estrutura, se nos basearmos em dados comparativos. A BVM
e a CVM têm em conjunto 42 colaboradores a tempo inteiro, o que está amplamente alinhado com pequenas bolsas
verticalmente integradas. Por exemplo, a bolsa de valores do Panamá emprega 40 pessoas e a bolsa e a CVM de
Zagreb colectivamente têm 50 colaboradores. O organigrama não é muito diferente do das pequenas e médias
bolsas que cobrem funções básicas, incluindo departamentos de tecnologia, operações, jurídico, pós-negociação
e áreas gerais e administrativas. O pessoal da BVM é amplo o suficiente para cobrir as funções básicas da Bolsa
e da CVM. As áreas de tecnologia, operações, jurídico, pós-negociação e geral e administrativa contam com recursos humanos dedicados e treinados. A Bolsa possui pessoal responsável pelas funções de controlo interno e
auditoria interna e é importante que os recursos, responsabilidades, prestação de contas e conformidade sejam
bem definidos. Porém, notavelmente, não há uma equipa responsável pela função de gestão de risco. A BVM não
possui um quadro claro e documentado de gestão de risco que inclua a sua respectiva política de tolerância a
riscos, atribua responsabilidades sobre decisões de risco e aborde a tomada de decisões em situações de crises
e emergências. A BVM não possui um comité de risco dentro de seu órgão de administração para definir e monitorar sua política de gestão de risco. A Bolsa deve criar uma função de gestão de risco e afectar pelo menos duas
pessoas a tal função. Os gestores de risco devem reportar directamente ao Conselho de Administração da Bolsa.
Além disso, não está claro quem executa a função de Compliance (Conformidade Regulamentar). A Bolsa deve
nomear um responsável pelo Compliance, que zele pela observância das políticas de informação e transparência
(ver Gráfico 17). O departamento jurídico deve ser articulado com a função de Compliance:
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Gráfico 17: Organograma da BVM, incluindo novas áreas
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A estrutura de custos da BVM parece, em geral, semelhante à das bolsas homólogas, com os custos com pessoal
representando cerca de metade do total de custos, sistemas e comunicações representando 10%, instalações 5%,
marketing, promoção e viagens 15%, custos administrativos 10% e outros 10%. O orçamento de tecnologia é pequeno em comparação com o de pequenas bolsas e deve ser aumentado no futuro. A organização e a remuneração
parecem, portanto, alinhadas com bolsas homólogas internacionais (Gráfico 18):

Gráfico 18: Composição das Despesas13
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Principais questões na avaliação da BVM e CVM em relação aos Princípios para Infra-estruturas de Mercados Financeiros (PFMI) de CPMI/IOSCO – Gestão de Risco – Risco Geral da Actividade/Negócio – Risco
Operacional – Normas de Comunicação.

A BVM e a CVM devem observar os Princípios para Infra-estruturas de Mercados Financeiros CPMI/IOSCO sobre
gestão de risco. As regras e procedimentos para casos de incumprimento de participantes são parcialmente observados (Princípio 13), uma vez que a aplicabilidade das regras de incumprimento não foi testada na realidade, pois
ainda não houve qualquer caso de incumprimento por parte de um participante do mercado. Não existe nenhum
Comité de Risco para definir as políticas de gestão de risco, conforme estabelecido nos termos dos Princípios 2 e 3.
No Anexo 2 apresenta-se uma análise mais detalhada dos princípios da IOSCO.
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VI. MERCADO DE PMEs
As PMEs precisam de recursos externos para serem cotadas nos mercados públicos

Falta de conhecimento sobre mercados e baixas comissões tornam as PMEs pouco atractivas e lucrativas para os
bancos de investimento e corretores e impede as PMEs de entrar no mercado.

Modelo de mercado principal inadequado para acomodar as necessidades das PMEs. Falta de produtos atractivos para os
emissores e avalistas de PMEs.

A actual oferta de produtos não consegue acomodar as necessidades de financiamento de PMEs. As garantias
externas para créditos de PMEs e novos produtos de curo prazo para financiar requisitos de capital de giro devem
ser implementados para desenvolver o mercado.

Falta de um Conselho Consultivo de PMEs

Um grupo consultivo externo ajudaria na educação de investidores, bem como na promoção da participação de
PMEs na bolsa.

Falta de incentivos para os intermediários

O seu pequeno tamanho e impossibilidade de serem negociadas em regime OTC torna as PMEs pouco atractivas
para os corretores. Margens mais altas poderiam despertar o interesse dos corretores em oferecer títulos às PMEs.

Falta de incentivos fiscais para os investidores

Deve-se oferecer incentivos fiscais para as PMEs que investem visando reduzir o custo de financiamento e aumentar o interesse dos investidores.
As pequenas e médias empresas (PMEs) constituem um segmento muito importante da economia em Moçambique. Tal como na maioria das economias emergentes em todo o mundo, o sector das PMEs em Moçambique é a
principal força motriz do crescimento do emprego na economia do país. O desenvolvimento do país está ligado
ao fortalecimento e melhoria do sector privado, onde as PMEs desempenham um papel importante.
O crescimento das PMEs nos sectores de serviços, agricultura, construção e outros foi considerado como o crescimento do motor da economia moçambicana. O crescimento sustentável e o aumento da competitividade das PMEs
proporcionarão um ambiente propício para o investimento e geração de empregos. Nos mercados emergentes,
as PMEs contribuem com até 45% do emprego total e até 33% da renda nacional (PIB). A maior parte do crescimento em Moçambique, e nas economias africanas, deve-se a um crescimento rápido e súbito nas PMEs. Hoje, as
PMEs criam cerca de 80% do emprego na região africana. Em Moçambique, em particular, em 2012, o sector das
PMEs representou 42,8% do emprego, o que é inferior ao resto de África e tem crescido 7% ao ano. No entanto, o
crescimento é limitado pela falta de acesso a capital, burocracia excessiva e um clima de negócios insatisfatório
– o Banco Mundial, em termos de facilidade em fazer negócios, classificou Moçambique na posição 137 de 190,
em 2017. Nessa ordem de ideias, a criação de um mercado para as PMEs poderem obter capital e financiar suas
necessidades de financiamento a curto e longo prazo no país poderia trazer benefícios significativos para o sector.

a)

As PMEs precisam de recursos externos para serem cotadas em mercados públicos
As PMEs moçambicanas carecem de recursos financeiros e humanos para estarem cotadas nos mercados
públicos por conta própria. Uma oferta pública inicial implicaria dezenas de milhões de meticais nos custos
de banca de investimento para a PME. Para além disso, existem ainda requisitos regulamentares e de pres-
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tação de relatórios que representam mais um fardo para as PMEs. Tendo em conta o tamanho das PMEs e a
falta de rentabilidade da actividade de corretagem, os bancos de investimento prefeririam oferecer crédito
às PME do que cotar as suas dívidas e títulos de participação nos mercados públicos. Uma falta geral de
conhecimento sobre os benefícios e possibilidades de cotar títulos em mercados públicos desencoraja ainda
mais as actividades das PMEs nos mercados públicos.

b)

Modelo de mercado principal inadequado para acomodar as necessidades das PMEs.
Os principais factores críticos de sucesso para o mercado de PMEs não estão necessariamente alinhados
aos do principal comité de admissão à cotação. Os mercados das PMEs têm as suas especificidades e a experiência mostra que o principal factor crítico de sucesso para as PMEs é a oferta de produtos alternativos
às PMEs para facilitar o financiamento a curto prazo das PMEs e o apoio das PMEs pelos grupos consultivos.
Como primeiro passo, a Bolsa pode ajudar as PMEs admitindo à cotação produtos que possam atender às
necessidades de financiamento de curto e longo prazo das PMEs. As bolsas em muitos países já padronizaram
e cotaram produtos bancários de curto prazo ou produtos OTC (de balcão), como cheques, notas promissórias
e outros, reduzindo significativamente o custo de intermediação desses produtos e forçando os intermediários
(bancos, outras instituições financeiras, especuladores, agiotas) a competir para servir às PMEs. Isto transfere
o poder de fixação de preços das instituições financeiras e coloca-o nas mãos das PMEs, que podem então
comparar os diferentesintermediários e identificar qual oferece o menor custo de financiamento.
Além disso, a Bolsa também pode ajudar com o financiamento de longo prazo das PMEs, admitindo à cotação
construção, o consumo e outros tipos de trusts que visam obter receitas específicas geradas por projectos
específicos implementados por PMEs. Esses trusts cotados podem fornecer vários benefícios para o investidor: protecção total contra responsabilidade, maior nível de transparência e benefícios fiscais. Também,
normalmente, isso fornece benefícios fiscais ao emissor para motivar sua admissão à cotação.
Ao cotar em bolsa esses produtos para PMEs, a Bolsa pode aproximar-se às PMEs e familiarizá-las com o mercado de capitais como fonte para suprir suas necessidades de financiamento, em vez de usar os canais tradicionais, como bancos ou financiadores informais. Isso economizará dinheiro para as PMEs e as fará sentirem-se
mais confortáveis e
 seguras ao contemplarem a ideia de cotar em bolsa suas próprias acções ou obrigações.

b.1) Falta de produtos adequados para emissores e avalistas de PMEs
Para os emissores de PMEs, visto que as acções e dívidas corporativas padrão geralmente não são opções
adequadas, novos produtos de curto prazo estarão disponíveis para financiar seu capital de giro. Este tipo
de novos produtos deve ser concebido para facilitar a passagem de informação sobre transparência e regime
de admissão à cotação aplicado às grandes empresas. As PMEs devem ser capazes de explorar os mercados
de capitais sem as exigências comuns dos mercados de acções e títulos de dívida. Além disso, as estruturas
de financiamento podem ser projectadas para prover a venda nos mercados de certificados de crédito, tais
como títulos e obrigações do Governo e notas promissórias. Finalmente, um mercado de títulos garantidos
por activos pode ser uma alternativa para o financiamento de PMEs.
Para aceder a Bolsa com transparência e regime de cotação privilegiado, o crédito das PMEs deve ser apoiado
por uma garantia explícita do Governo, agências governamentais, organizações multilaterais de crédito ou
empresas de garantia mútua privadas. As empresas de garantia mútua podem precisar de incentivos fiscais
para apoiar o crédito das PMEs.

c)

Falta de um Grupo Consultivo do Mercado de PMEs – A função do Mercado de PMEs na formação de capital
O Grupo Consultivo do mercado de PMEs é um comité externo de executivos seniores representativo de todos
os intervenientes incluindo PMEs, corretores, consultores, funcionários do governo e criadores de mercado.
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OBJECTIVOS

O foco principal do Grupo é fornecer inputs e assessoria em todos os assuntos que afectam a operação, regulamentação, requisitos de cotação no mercado principal e governação corporativa, com o objectivo de aumentar
a atractividade, melhorar o acesso a conjuntos de habilidades mais sofisticadas, ampliar o acesso a um pool de
capital mais diversificado, construindo uma boa reputação e supervisionando o desenvolvimento estratégico do
mercado de segunda linha para as PMEs.
Adicionalmente, o grupo deve procurar promover o baixo custo e a acessibilidade ao conhecimento jurídico, técnico e de gestão para emissores, incluindo programas de formação, modelos de tutoria, bem como conferências
ou reuniões onde as PMEs são apresentadas e expostas a investidores ou especialistas de diferentes áreas de
forma regular e outros empresários onde poderão compartilhar suas experiências. Também deve ser “neutro em
termos de capital” para qualquer oportunidade de financiamento, fornecendo acesso a fundos de PrivateEquity(Participações Privadas) e VentureCapital(Capital de Risco), produtos de dívida, etc. Além de manter uma boa
reputação e operação, o grupo consultivo deve ser capaz de construir um ecossistema em torno das empresas
do mercado de PMEs, tornando-as capazes de interagir com investidores, consultores, empresas públicas, investidores institucionais, funcionários e instituições governamentais, especialistas do sector, influenciadores, escolas
de negócios e outros empreendedores (ver Gráfico 19):

Gráfico 19: Grupo Consultivo do Mercado de PMEs
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Em suma, o grupo consultivo deve velar pela melhoria do acesso das PMEs a conjuntos de habilidades mais sofisticadas, redes e um pool de capital diversificado, a fim de acelerar as oportunidades de crescimento.
O Grupo deve reunir-se regularmente, no mínimo quatro vezes por ano.

d) Falta de incentivos para os intermediários
Para os intermediários, o mercado de PMEs tem muito pouca atractividade, pois representa uma oportunidade
de receita insignificante. Com as comissões de corretagem limitadas, as receitas das transacções devem ser
limitadas. Além disso, os mercados de PMEs geralmente mostram baixos índices de rotatividade e oferecem
oportunidades restritas de cobertura. Portanto, o segmento permanece, de facto, amplamente desprovido.
Além disso, as PMEs podem ser clientes cativos de uma unidade de um banco comercial e, portanto, os
bancos não acham necessário orientá-los a explorar os mercados de capitais. Um mercado de PMEs bem-sucedido deve, então, abordar a necessidade de representar uma oportunidade atraente de receita para os
intermediários. Por conseguinte, devem ser assumidas margens mais elevadas para o segmento das PMEs
e, possivelmente, também devem ser concedidos privilégios aos intermediários envolvidos na actividade de
criação de mercado. Os intermediários devem ser autorizados a aplicar margens de lucro nas negociações
para que possam assegurar liquidez.
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e)

Falta de incentivos para os investidores
Para os investidores, como visto no parágrafo acima, as vantagens fiscais devem ser estendidas para melhorar
a atractividade dos títulos de PMEs. Além disso, os clientes de retalho devem receber educação e apoio para
incentivar o investimento no segmento.

f)

Notas finais: produtos não convencionais de PMEs como uma alternativa para atrair intermediários e educ
ar clientes
Como resultado, a BVM deve começar a cota rem bolsa produtos alternativos de PMEs que possam fornecer
financiamento de curto e longo prazo às PMEs como cheques garantidos, notas promissórias garantidas, a
fim de não apenas reduzir o custo de suas necessidades de financiamento, mas também familiarizá-las com
o mercado de capitais como uma fonte alternativa ao sector bancário mais tradicional que usam actualmente. Como mencionamos na secção de fatores-chave, isso as tornará mais confortáveis em lidar com a Bolsa
e melhor preparadas para cotar as suas acções e obrigações em bolsa quando o tamanho ou custo de seu
financiamento assim o exigir. Além do mais, cotar produtos de financiamento de curto prazo para PMEs tem
um risco de reputação mais baixo do que cotar seu patrimônio ou dívida, o que deve ser adiado para uma
segunda fase, após a bolsa ter desenvolvido uma relação mais estreita com as PMEs. Assim que as PMEs já
estiverem usando a bolsa para satisfazer as suas necessidades de financiamento a curto prazo, a bolsa estará
preparada para lidar com o risco de reputação que a empresa representa e, para tal, possui um processo de
triagem sólido que pode detectar ou mitigar qualquer fraude. Além disso, os produtos de financiamento de
curto prazo para PMEs devem ter preços com taxas de comissão mais altas, tornando-as uma fonte atraente
de receita para intermediação e atraindo novos corretores (ver Tabela 3):

Tabela 3: PMEs nas Bolsas de Valores Africanas
⁰
Country

Board

South Africa

Atlx - Alternative Stock
exchange for SMEs

Source
https://www.jse.co.za/capital/altx

Nigeria

Alternative Securities
Market (ASeM)

9

Specialized board for emerging enterprises, with less
stringent listing rules and requirements in line with regulatory
requirement

Mauritius

Development &
Enterprise Market
(DEM)

50

Lower disclosure requirements, lower listing costs and lower
ongoing compliance costs

Kenya

Growth Enterprise
Market Segment
(GEMS)

4

Zimbabwe

-

-

Namibia

Development Capital
Board (DEVx)

5

Botswana

Venture Capital Board

8

Dedicated to Start up ventures, has less stringent
requirements

http://www.bse.co.bw/guidelines_to_list
ing/conditions_to_meet.php &
http://www.bse.co.bw/listed_companie
s/venture_capital_companies.php

0

SME platform acts as a second tier listing alternative to the
main stock exchange, characterized by lower listing
requirements and costs to list than the main board. Also
appoints a Designated Advisor (DA) and provides a
compulsory education programme for executvies and non
executives.

http://www.luse.co.zm/?p=893

0

Less stringent criteria: no minimum autohorized issued,
financial statement of 1 year old or less, among others.

https://www.use.or.ug/content/require
ments-listing-use

Les stringent requirements: minimum subscribed share
capital and at least 20% on issued capital, among others
-

http://mse.co.mw/index.php?route=cou
nter/alt/admit
-

Zambia

Uganda
Malawi
Rwanda

Alternative Investment
Market (Alt-M)
Growth Enterprises
Market Segment
(GEMS)
Alternative Capital
market (ALTx)
-

* this number correspond to the year 2012.
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N of
Main Description
Listed
Company
It offers a Designated Advisor (DA) that guide the company
63*
through listing process.
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0
-

http://www.nigerianstockexchange.com
/Issuers-section/listed-securities/listedcompanies?filter=ASEM
http://www.stockexchangeofmauritius.c
om/faqs-listingon-dem &
http://www.stockexchangeofmauritius.c
om/dem-listedcompanies

Provides favorable listing requirements, admit companies that
https://www.nse.co.ke/listedhave been in operation for only a year, .it does not impose a
companies/listing-rules.html
requirement for having turned a profit.
http://www.financialgazette.co.zw/zimb
Give up proposal on developing SMEs, as considering
abwe-stock-exchange-dream-for-smesnot appropaite according to SMEs business environment
unlikely/
Listings of companies that do not comply with all requirements
set to Main Board. The purpose is specifically to new
http://nsx.com.na/?page_id=21
ventures/businesses that do not have an adequate track
&http://nsx.com.na/wprecord (Such companies should have fully researched
content/uploads/2013/10/17.04-27projects and at least 10% of the capital raised must be
January-2017.pdf
provided by management)
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VII. ANÁLISE SWOT
Concluímos o Diagnóstico (PARTE A) com uma análise SWOT das operações da BVM.
FORÇAS:

De uma forma geral, acreditamos que a plataforma da BVM, para o cumprimento da sua missão como bolsa,
é apoiada por:
•

•
•
•
•
•

Ser uma entidade verticalmente integrada que presta serviços em todo o ciclo negocial incluindo execução,
compensação, e liquidação, traz consigo bastantes vantagens em termos de eficiência. Isto facilita o processamento directo de transacções, reduzindo assim riscos operacionais, e integra serviços ao cliente com
processos simplificados.
Contar com um quadro regulamentar que exige negociação de emissões cotadas e, de alguma forma, recompensa as cotações em bolsa.
Contar com um quadro regulamentar que exige que os activos sejam mantidos em nome do investidor, o que
traz inúmeros benefícios.
Operar com base num quadro legal e regulamentar definido para a actividade.
Ter infra-estrutura básica, conhecimento e capacidade operacional conforme o nosso benchmark abrangente.
Contar com apoio do Governo.

FRAQUEZAS:

Os pontos fracos da BVM são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de flexibilidade financeira e dependência do subsídio do Governo para apoiar as suas actividades.
Incapacidade de aumentar as taxas visto que as mesmas são definidas por lei.
Dependência dos bancos como o único tipo de participantes no mercado.
Pequenos incentivos para os participantes do mercado para vender mais devido ao limite de comissões.
Fraca visibilidade e sensibilização.
Estrutura insuficiente de salvaguardas financeiras.
Práticas de governação corporativa fracas.
Falta de uma Central de Valores Mobiliários.

OPORTUNIDADES:

As oportunidades da BVM são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar a visibilidade da Bolsa.
Expandir a literacia financeira através de educação.
Expandir o mix de produtos.
Expandir a base de investidores.
Adicionar novos tipos de participantes.
Remover fricções tais como limites legais sobre taxas e comissões.
Reforçar a governação corporativa, aumentando assim a confiança dos investidores.
Melhorar a infra-estrutura de execução e pós-negociação para reforçar a segurança.

AMEAÇAS:

Acreditamos que as ameaças que enfrentamos são:
•
•

Condições macro-económicas que impedem a liquidez do mercado.
A insolvência de qualquer banco participante que poderia resultar num evento de incumprimento traumático
no qual alguns investidores perdem dinheiro, o que provocaria danos à reputação da Bolsa.
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PARTE B. PLANO ESTRATÉGICO
I. Visão Geral
Na PARTE B, e com base no Diagnóstico feito na PARTE A, apresentamos uma série de iniciativas para o Plano
Estratégico Quinquenal da BVM. As iniciativas propostas no Plano Estratégico visam acelerar o crescimento do
mercado de capitais com enfoque no aumento do acesso ao mercado para PMEs e famílias. O Gráfico 20 resume
a estrutura do Plano Estratégico da BVM, abordando os pilares estratégicos da BVM no fortalecimento da estrutura da BVM, capacitação, sensibilização, posicionamento, melhoria das estruturas legais e regulamentares, bem
como atracção de PMEs.

Gráfico 20: Resumo das Iniciativas do Plano Estratégico da BVM

Assim sendo, para cada questão ou factor inibidor de crescimento é apresentada uma iniciativa associada. As iniciativas abordam diferentes aspectos, incluindo estrutura de mercado, práticas na BVM, regulamentos, impostos e
políticas do Governo. A BVM pode actuar de imediato, para algumas das futuras iniciativas, enquanto para outras,
precisaria de aprovação regulamentar e acção do Governo. Cada iniciativa associada é descrita abaixo no relatório.
Algumas das iniciativas podem ser tomadas a curto prazo, enquanto outras precisam de mais tempo, pois exigem períodos mais longos de formulação e/ou aprovação legal e regulamentar. No Gráfico 21, apresentamos
cada iniciativa de acordo com seu cronograma e impacto esperado. As iniciativas a curto prazo de alto impacto
seriam “QuickWins” (Ganhos Rápidos), enquanto as de impacto esperado moderado ainda são relevantes devido
a razões políticas e de conformidade regulamentar. Da mesma forma, iniciativas a longo prazo são consideradas
como fundamentais ou estratégicas com base no seu perfil.
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Gráfico 21: Cronograma e impacto esperado das iniciativas propostas

Ao realizar estas iniciativas, a BVM seria capaz de alcanças as seguintes metas:
a.

Aumentar a emissão de acções para atingir a capitalização bolsistapara o PIB de 21% até 2021

Gráfico 22: Capitalização do mercado para PIB
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Este crescimento de sete vezes na capitalização bolsista poderia ser facilmente alcançado apenas comparando
Moçambique com países desenvolvidos da mesma região. A percepção melhorada dos negócios de Moçambique
(em relação aos seus pares), juntamente com as reformas propostas, permitiria que Moçambique atingisse a meta
acima mencionada. A admissão à cotação de apenas algumas das maiores Empresas Públicas mais do que dobraria
a actual capitalização bolsista em relação ao PIB.

b.

Aumentar a liquidez dos mercados secundários para atingir uma velocidade-renda de 8% até 2021

Gráfico 23: Meta de velocidade-renda

A velocidade-renda em Moçambique está bem abaixo dos pares. Novos sistemas de negociação, bem como maior
disponibilidade de informações de mercado e interesse dos investidores aumentariam a velocidade.

c.

Atingir $300 milhões em volume de negócios de acções anual como resultado

Gráfico 24: Meta de volume de negócios de acções e receitas
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Com as mudanças acima mencionadas e com expectativas de crescimento conservadoras, a BVM poderia alcançar
$300 milhões em volume de negócios de acções por ano.

d.

Aumentar as emissões do Governo para alcançar 10% do PIB até 2021

Gráfico 25: Meta de títulos de dívida pública cotados em relação ao PIB

À medida que o negócio da bolsa cresce, alimentando o apetite dos investidores, o Governo de Moçambique
pode emitir obrigações e outros títulos de dívida cotados e transaccionados na BVM para financiar o seu déficit.
Este caminho foi seguido não apenas por outros mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, mas também
por países vizinhos como a Zâmbia.
Os investidores (incluindo fundos de pensões locais) procurariam investir na dívida pública de baixo risco, enquanto o Governo Moçambicano baixaria o custo do seu financiamento, alimentando ainda mais a mudança para
a emissão de obrigações sobre outras formas de financiamento. A emissão de títulos de dívida também criaria
uma taxa de juro de referência local que também seria utilizada para cotar outros valores mobiliários, bem como
aumentar o volume de dados distribuídos pela BVM e alimentar os interesses de investidores internacionais que
procuram investir em mercados de fronteira e emergentes.
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Trazer $250 milhões em financiamento endereçável por ano para PMEs

Gráfico 26: Financiamento endereçável para PMEs

As PMEs poderiam cotar notas promissórias na BVM em vez de usar empréstimos bancários mais caros para se
financiarem. As empresas também poderiam negociar notas promissórias na bolsa para diminuir suas necessidades de capital de giro.

f.

Expandir o número de famílias com contas de corretagem abertas 15x

Gráfico 27: Meta de população com contas de corretagem

A crescente penetração bancária em Moçambique não resultou num aumento do número de contas de corretagem.
À medida que os investidores acedem a mais informações sobre investimentos em mercados de capitais locais e
as corretoras veem o aumento do potencial de receita, haverá maior interesse de ambas as partes em aumentar
o número de contas de corretagem. Dar incentivos fiscais aos investidores aumentará ainda mais o interesse em
investir, particularmente investidores corporativos e institucionais.
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II. Iniciativas
Estruturamos o plano estratégico com base nos quatro pilares abaixo apresentados:
a.

Iniciativas de Estrutura & Capacitação

b.

Iniciativas de Sensibilização, Comunicações & Posicionamento

c.

Iniciativas Legais & Regulamentares

d.

Iniciativas para o mercado de PMEs

Em seguida, apresentamos vários “Quick Wins” para a BVM, que servirão de base para as iniciativas estratégicas,
baseadas nos pilares do Plano Estratégico.
Apresentamos abaixo uma descrição das iniciativas propostas, que foram modeladas com base na experiência
real em outros mercados que enfrentaram alguns dos mesmos problemas enfrentados pela BVM. Em todos os
casos, fornecemos uma visão geral da experiência nos exemplos, descrevemos seus principais aspectos, apresentamos a justificativa, avaliamos seu impacto no mercado, identificamos os principais factores críticos de sucesso
e enumeramos os requisitos em termos de aprovações, requisitos técnicos, prazos e custos de implementação.
As iniciativas para o Plano Estratégico Quinquenal (5 anos) se concentram em acções específicas para cada um
dos pilares do plano estratégico, a saber:

II.A. INICIATIVAS DE ESTRUTURA E CAPACITAÇÃO
Tabela 4: Resumo das iniciativas de estrutura e capacitação
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Iniciativa

Objectivo

Partes Envolvidas

Custos de
Implementação

1

Remover ou aumentar os
limites de preço por cada
ordem recebida

Ressuscitar a negociação de títulos sem quaisquer operações registadas

BVM

Nenhum custo

2

Adquirir nova tecnologia
de negociação com novas
funcionalidades

Aumentar a capacidade de processamento de
transacções, adicionar funcionalidades e reduzir
os custos operacionais e riscos operacionais

BVM, provedor
de tecnologia externo

$0.5 milhões

2 anos

3

Elaborar um plano de
continuidade de negócios/actividades

Permitir operações continuarem com o mínimo
de interrupções possível; cumprir com a regra
SEC 17-f e Princípio 17 da IOSCO, permitir instituições estrangeiras investirem na BVM

BVM, provedor
de tecnologia externo

$50 mil

3 anos

4

Promover a criação de
um fundo de garantia de
liquidações

Apresentar salvaguardas financeiras para os
investidores que transacionam na BVM, principalmente em casos de insolvência de uma
contraparte

BVM

$30 milde contribuição da BVM

2 anos

5

Criar funções independentes de gestão de risco,
compliance (conformidade regulamentar) e
auditoria

Criar quadros de gestão de risco e auditoria claros e suportados por pessoal dedicado

BVM

Aumento dos custos com pessoal
até $200 mil p.a.

1 ano

6

Implementar um sistema
de Processamento Directo (STP) para liquidação
e remover a intervenção
humana

Remover a intervenção humana para permitir
simultaneidade do processamento de numerário
e valores mobiliários (DvP) visando reduzir os
riscos operacionais

BVM

$100 mil

1 ano

7

Formar e desenvolver recursos humanos internos

Garantir que o pessoal seja devidamente formado
em novas tecnologias, produtos e regulamentos.
As melhores práticas internacionais (tais como
os princípios da IOSCO) podem servir como
directrizes para mudança estrutural

BVM

20 mil – 50 mil p.a.
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Remover ou aumentar os limites de preços por cada ordem recebida

Descrição: os negociadores estão proibidos de inserir ordens a preços além do limite máximo de variação. Nos
casos em que os títulos cotados não tenham sido negociados por vários dias seguidos, os preços de referência
se tornaram obsoletos e os negociadores não podem introduzir novas ordens fora do limite máximo de variação,
mesmo que haja eventos que justifiquem mudanças significativas nos preços. Para os casos em que o preço do
leilão seria definido fora do intervalo de variação de preços, recomendamos a organização de uma segunda sessão
de leilão sem limites para definir um novo preço.
Justificativa: Vários títulos cotados (acções e obrigações) não são negociados por razões técnicas relacionadas

com limites de preço, e se um título não for negociado por um longo período, há grandes hipóteses de que o
mesmo não volte a ser negociado novamente. Para obrigações cotadas, recentes mudanças nas taxas de juro (que
subiram abruptamente de 10% para 27% em Títulos Públicos - OT) tornaram impossível negociar emissões off-the-run (feitas antes da emissão mais recente), uma vez que os preços teriam que cair em mais de 5% para igualar
os rendimentos de títulos on-the-run (emitidos recentemente). No caso de acções, as alterações nas avaliações
poderiam também dificultar a actividade de negociação (por exemplo: se a Hidrocarbonetos de Moçambique
descobrisse um enorme reservatório de petróleo, a sua avaliação aumentaria em mais de 15% quase de noite para
o dia, o que tornaria as acções indisponíveis para negociação apesar da demanda de investidores).
De acordo com o Anexo A do Regulamento N.º4/GPCABVM/2014 sobre Sessões, Negociações e Operações da Bolsa, o limite máximo de variação é fixado em 5% no caso de títulos de renda fixa e em 15% no caso de acções. Além
disso, o Artigo 17, Número 3, proíbe a introdução de ordens além do limite máximo de variação. Da mesma forma,
o Artigo 17 proíbe o registro de execuções negociadas de forma privada a preços fora do intervalo. Considerando
que muitas das emissões cotadas na BVM são voláteis, ilíquidas e sujeitas a grandes variações discretas de preço.
Acontece que as negociaçõesde muitas das emissões cotadas já foram abandonadas pelos participantes do
mercado porque o preço teórico pelo qual seriam negociadas agora com base nas condições actuais do mercado
está além do intervalo de variação. Por exemplo, um negociador do banco BIM disse que várias emissões de longo
prazo não são mais negociadas visto que os modelos indicam que seu valor justo está muito longe do último preço
e dos limites de variação. Isso está a reduzir as opções de investimento e a inibir a negociação.
Limites de variação e circuit brakers são características usuais em outros mercados, particularmente em mercados
de acções. Nos mercados de obrigações, geralmente os limites de variação estão presentes apenas nos segmentos
de retalho, mas não nos segmentos institucionais ou inter-negociadores, onde os negociadores profissionais são
capazes de negociar com maior flexibilidade.Mas mesmo onde há limites de variação, há sempre medidas que são
tomadas para garantir a continuidade do mercado num prazo de horas ou dias após a suspensão e evitar o fecho
do mercado do instrumento específico. Em muitos mercados, quando um limite de variação é atingido, o sistema
de negociação solicita automaticamente um leilão que redefina o preço negociado para um novo nível.No leilão,
todos os participantes podem negociar, maximizando a transparência e a concorrência. De acordo com esses
mecanismos, é crucial que as ordens inseridas além do limite de variação não sejam automaticamente rejeitadas
pelo sistema de negociação. Quando há uma tentativa de execução do intervalo, o sistema solicita automaticamente um leilão sem qualquer limite de variação.
Objectivo: dado que a negociação é feita através de leilões de preço ao invés de negociação contínua, os limites

sobre as variações de preço são supérfluos e dificultam significativamente a liquidez. A remoção do limite também
permitiria que vários valores mobiliários listados que não tivessem transacções concluídas em um longo período aparecessem nas telas e vissem novos volumes negociados. Embora essas medidas tenham sido adoptadas
para proteger os investidores de retalho, as mesmas acabam prejudicando-os, pois podem não conseguir sair do
mercado, o que os impede de materializem os ganhos e reduzir as perdas. Isso também atrairia novos volumes
negociados pelos participantes actuais sem mudanças materiais nos processos, tecnologias ou produtos.
Implementação: a iniciativa pode ser implementada em três meses, incluindo comunicações aos participantes do

mercado e tem um custo insignificante para a BVM. A reconfiguração dos parâmetros de negociação é bastante
simples e pode ser feita de noite para o dia.
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2.

Adquirir nova tecnologia de negociação com novas funcionalidades

Descrição: os aumentos esperados nos volumes negociados, bem como a necessidade de disseminar mais infor-

mações de mercado e fornecer uma fiscalização de mercado adequada, exigirão que a tecnologia de negociação
seja actualizada.
Justificativa: Os actuais sistemas de negociação da BVM, embora adequados ao seu uso actual, tornar-se-ão ra-

pidamente inadequados para maiores volumes negociados, novos tipos de ordens e protocolos de negociação.
As novas tecnologias de negociação, alinhadas com os protocolos utilizados nas bolsas de todo o mundo, não
só permitirão a participação de mais investidores locais na BVM, como também facilitarão o investimento estrangeiro nos mercados de capitais de Moçambique. Adicionalmente, a nova tecnologia não só reduzirá os custos
operacionais (já que não precisará ser corrigida e actualizada continuamente), mas também automatizará vários
processos actualmente feitos manualmente, reduzindo os riscos.
Objectivo: sistemas de negociação e protocolos alinhados com os utilizados em outros mercados permitirão a BVM

processar eficientemente o aumento dos volumes de negociação que resultarão destas iniciativas, mas também
indicará aos investidores estrangeiros que a BVM está aberta para investidores estrangeiros.
Impacto: uma nova plataforma de negociação permitirá que a BVM alcance um acesso mais amplo e maior fun-

cionalidade, incluindo:
•

Conectividade aos participantes através de um gateway do protocolo-padrão FIX

•

Conexão da data feed da BVM aos operadores e negociadores através do protocolo-padrão FAST

•

Novos tipos de ordens (incluindo RFQ)

•

Vendas a descoberto

•

Novos tipos de valores mobiliários (títulos)

•

o uso de interfaces de programação de aplicativos (APIs) dos corretores

Implementação: após a nossa conversa com a equipa da BVM, a iniciativa deve ser materializada em dois anos (dado
que há alguns processos para migrar e que plataformas totalmente funcionais custam pelo menos $500.000. Um
provedor de tecnologia forneceria o sistema de negociação, enquanto a equipa da BVM deve receber formação
sobre a nova tecnologia, com o parceiro de tecnologia a prestar assistência e dar tal formação durante a fase de
implementação. ERDesk pode fazer uma análise dos diferentes provedores de tecnologia disponíveis, incluindo
tecnologia e custos de operação, benefícios de cada plataforma e assistência na implementação. Os participantes
do mercado devem ser informados das mudanças planeadas em termos de tecnologia com bastante antecedência
para que possam adaptar seus sistemas e garantir que não haja interrupções na negociação e na migração da
plataforma.

Como os recursos da bolsa são bastante limitados, o financiamento do projecto teria que ser feito pelo Governo.
Além do período de instalação, o tempo para obter as aprovaçõespara o desembolso por parte do Governo deve
ser considerado.
Um provedor de tecnologia forneceria o sistema de negociação, enquanto a equipa da BVM deve receber formação sobre a nova tecnologia, com o parceiro de tecnologia a prestar assistência e dar tal formação durante
a fase de implementação. ERDesk pode fazer uma análise dos diferentes provedores de tecnologia disponíveis,
incluindo tecnologia e custos de operação, benefícios de cada plataforma e assistência na implementação. Os
participantes do mercado devem ser informados das mudanças planeadas em termos de tecnologia com bastante
antecedência para que possam adaptar seus sistemas e garantir que não haja interrupções na negociação e na
migração da plataforma.
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A nova plataforma de negociação permitiria à BVM:
2.1. Adicionar novas funcionalidades à plataforma de negociação
Descrição: a introdução de um RFQ (Pedido de Cotação) com vários operadores poderia servir tanto para os seg-

mentos operador-operador (D2D) quanto operador-cliente (D2C). Avaliar a introdução de um CLOB (Livro de
Ordens) em produtos específicos. Uma funcionalidade de RFQ forneceria aos participantes do mercado meios
para determinar o preço e negociar títulos com baixa liquidez.
Justificativa: Para acomodar as necessidades dos diferentes participantes do mercado, a Bolsa poderia adicionar
novas funcionalidades às suas plataformas de negociação. Por exemplo, um RFQ com vários operadores pode
servir tanto para os segmentos operador-operador (D2D) quanto operador-cliente (D2C). Um RFQ é um protocolo
no qual os usuários da plataforma podem consultar os criadores de mercado da plataforma (que primeiramente
deverão ser apresentados no mercado) para solicitar preços numa ordem de um tamanho específico. Os sistemas
de RFQ variam muito em termos de se o solicitador de cotações ou o receptor de cotações revela sua identidade;
se o sinal da ordem (compra ou venda) é revelado; quantos e que tipo de participantes podem receber RFQs; e
se as cotações são executáveis ou indicativas. Na maioria dos sistemas RFQ de renda fixa, os clientes consultam
apenas os operadores e apenas em números limitados. Porém, a comunicação entre operador-operador (D2D) e a
negociação por meio de RFQs também é possível. Em Moçambique, o sistema D2D precisa de uma funcionalidade
para reequilibrar a respectiva alternativa de portfolio ao leilão de chamadas. Os clientes de D2C beneficiarão do
facto de disporem de operadores com diferentes cotações, mantendo, ao mesmo tempo, o anonimato pré-negociação (opcional) nas manifestações de interesse.

A introdução de um livro de ordens forneceria uma referência de preço numa base contínua e daria uma ideia
de como o fluxo de ordens se parece a qualquer momento. No entanto, por outro lado, adicionar complexidade
ao mercado Moçambicano poderia fragmentá-lo e impactar a liquidez. A percepção é que, nos níveis actuais, a
liquidez natural não é suficiente para alimentar e dar suporte a ordens bem-sucedidas. É por isso que, se um CLOB
for introduzido, a BVM deve garantir o compromisso de provedores de liquidez em suplementar a liquidez natural
do mercado. Um CLOB, se introduzido, deveria apenas servir a um grupo restrito de títulos líquidos.
Objectivo: o objectivo é aumentar a liquidez garantindo o anonimato pré-negociação. A introdução de um RFQ,

portanto, visa abordar a questão de trazer novas funcionalidades para o mecanismo de execução das diferentes
necessidades dos negociadores. O segmento D2D precisa de uma funcionalidade para reequilibrar a respectiva
alternativa de portfólio ao leilão de chamadas. Os clientes de D2C beneficiarão do facto de disporem de operadores com diferentes cotações, mantendo, ao mesmo tempo, o anonimato pré-negociação (opcional) nas manifestações de interesse.
Impacto: um RFQ pode atrair alguns dos volumes do segmento bilateral e trazer novas negociações por parte dos

actuais e de novos participantes do mercado.
Implementação: um RFQ pode atrair alguns dos volumes do Registo e trazer novas negociações. A iniciativa deve

ser alcançada dentro do prazo previsto para actualização tecnológica a um custo na faixa de $85.000 a $150.000,
se for comissionada junto com a plataforma de negociação.

2.2. Adoptar um Gateway padrão FIX/FAST para facilitar acesso. Melhorar o acesso remoto com ADM na nova
plataforma
Descrição: Os Gateways FIX e FAST fornecem estruturas de dados padronizadas que permitiriam à BVM se conec-

tar de maneira eficiente e fácil com os participantes do mercado em todo o mundo e disseminar dados usando
protocolos-padrão usados globalmente. Trabalhar com intermediários para oferecer ADM numa nova plataforma.
Justificativa: a bolsa deve introduzir um Gateway de negociação sob o protocolo-padrão FIX e fornecer dados de
mercado sob o protocolo-padrão FAST.
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Objectivo: a iniciativa visa melhorar a acessibilidade ao mercado e respectiva informação com o objectivo de trazer
mais participantes para o lado da venda e compra.
Implementação: a iniciativa deve ser materializada em dois anos e tem um custo na faixa de $90.000 e $150.000.

3.

Elaborar um plano de continuidade de negócios/actividades

Descrição: a bolsa deve preparar um plano de continuidade de negócios/actividades e manter um local e protocolo
de recuperação pós-desastre para cumprir com o Princípio 17 da CPSS/IOSCO.
Justificativa: ao cumprir as melhores práticas internacionais, a CVM garante a elegibilidade como fornecedor de
infraestruturas para fundos estrangeiros, particularmente fundos dos EUA, poderem investir em Moçambique.
Objectivo: a elaboração do plano de continuidade de negócios permitiria à BVM continuar com suas operações

com o mínimo de interrupção nos casos em que seu servidor principal estivesse indisponível (além de se preparar
para outras contingências). Isso não apenas beneficiaria a BVM, mas também seus membros que seriam capazes
de realizar negócios num ambiente mais robusto. Adicionalmente, isso também ajudaria a trazer novos volumes
negociados de outros países, bem como potenciais novos participantes no mercado.
Implementação: a iniciativa deve ser implementada num prazo de três anos, a um custo de $50.000, principalmente

relacionado com o desenho e teste do plano e adição de novos servidores de backup (cópia de segurança).

4.

Promover a criação de um fundo de garantia de liquidação

Descrição: criar um fundo de garantia de liquidação para reforçar as salvaguardas. O fundo deve ser criado com
contribuições da Bolsa e dos participantes. O fundo de garantia de liquidação deve ser utilizado em caso de incumprimento de um participante. Inicialmente, o fundo poderia ser de $100.000.
Justificativa: os fundos de garantia de liquidação forneceriam salvaguardas para os investidores que operam na
BVM, particularmente em casos de insolvência de contraparte. Uma garantia de liquidação fornece mais garantias
de que as negociações seriam honradas. Os investidores estariam mais dispostos a negociar na BVM se tivessem
garantias de que o risco financeiro da operação não depende do risco de crédito da contraparte. Hoje, o mercado
trabalha com pré-financiamento e pré-lançamento de negociações, mas quando as liquidações não podem ser
feitas, as negociações são canceladas. Outro caso seria se uma transacção fosse revertida por um juiz no caso de
um processo de insolvência.

Apesar de todos os actuais membros negociadores serem bancos, tem havido problemas com os bancos que
não cumprem os requisitos de capital (como os casos do Nosso Banco e do MozaBanco), o que significa que
ainda existe um risco de incumprimento da contraparte. A cobrança de taxas de transacção nas negociações para
financiar o fundo de garantia aumentaria minimamente os custos de negociação, mas isso poderia ser mitigado
oferecendo aos investidores optar por fazer negociações com ou sem garantias.
Exemplos: a JSE tem um fundo de garantia de liquidação que cobre as operações. Tal como a BVM, a JSE não tem

qualquer compensação de CCP (Contraparte Central).
Elementos-chave:
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•

Estrutura legal: devem ser trusts ou outro tipo de entidades separadas da BVM.

•

A administração deve incluir representantes da bolsa e das entidades participantes.

•

As regras do fundo devem determinar claramente quando e como o mesmo será usado.

•

O tamanho dos fundo deve ser suficiente para cobrir as obrigações sob condições de mercado extremas,
mas plausíveis.
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•

Uma estrutura para determinar as contribuições para os fundos deve ser explicitamente definida.

•

O processo de reposição de fundos deve ser determinado.

2018

Implementação: o montante do fundo de liquidação poderia inicialmente ser estabelecido em dois anos em torno
de $100.000, dos quais até 30% seriam contribuídos pela bolsa.

5.

Criar funções independentes de gestão de risco, compliance (conformidade regulamentar) e auditoria

Embora vejamos a “desnacionalização” e a cotação da bolsa como um passo fundamental para acelerar as mudanças propostas no plano estratégico e para permitir o alcance dos mais altos padrões de governação corporativa,
não vemos, a curto prazo, que haja vontade política do governo para implementá-lo. Embora não esteja entre as
nossas recomendações para um futuro próximo, achamos que esse processo deve estar na agenda política da
BVM para que seja possível alcançá-lo a longo prazo.
Estrutura: O pessoal da BVM é amplo o suficiente para cobrir as funções básicas da Bolsa e da CVM. A BVM e a

CVM têm em conjunto 42 colaboradores a tempo inteiro, o que está amplamente alinhado com pequenas bolsas
verticalmente integradas. Por exemplo, a bolsa de valores do Panamá emprega 40 pessoas e a bolsa e a CVM de
Zagreb colectivamente têm 50 colaboradores. A estrutura organizacional não é muito diferente do das pequenas
e médias bolsas que cobrem funções básicas, incluindo departamentos de tecnologia, operações, jurídico, pós-negociação e áreas gerais e administrativas. As áreas de tecnologia, operações, jurídico, pós-negociação e geral e
administrativa contam com recursos humanos dedicados e treinados. Não obstante, algumas funções importantes,
recomendadas pelos padrões internacionais, não são desempenhadas, designadamente:
•

Auditoria Interna: a bolsa possui pessoal responsável pela função de controlo interno e é importante que recur-

sos, responsabilidades, prestação de contas e medidas de cumprimento estejam bem definidos. No entanto,
a bolsa não está a conduzir auditorias internas regularmente.
•

Gestão de Risco: a BVM não possui um quadro claro e documentado de gestão de risco que inclua a sua res-

pectiva política de tolerância a riscos, atribua responsabilidades sobre decisões de risco e aborde a tomada
de decisões em situações de crises e emergências. A BVM não possui um comité de risco dentro de seu órgão
de administração para definir e monitorar sua política de gestão de risco. Não existe pessoal responsável
pela função de gestão de risco. A Bolsa deve criar uma função de gestão de risco e afectar pelo menos duas
pessoas a tal função. Os gestores de risco devem reportar directamente ao Conselho de Administração da
Bolsa. Ademais, não está claro quem desempenha a função de compliance.
•

Compliance: a bolsa deve nomear um Oficial de Compliance responsável por observar o cumprimento das

políticas de informação e transparência.
•

Auditoria Externa: actualmente a BVM não está sujeita a auditorias externas. A Norma 17f-7 da SEC exige que

um Depositário de Títulos Elegíveis “esteja sujeito a exame periódico por autoridades reguladoras ou contabilistas/auditores independentes”. Portanto, a CVM não está em conformidade com a regra 17f-7.
•

Divulgação de Demonstrações Financeiras: a BVM não divulga demonstrações financeiras. A mesma deve divul-

gar suas demonstrações financeiras para que os participantes e investidores possam realizar uma avaliação
completa dos riscos.
•

Continuidade de Negócios e Recuperação Pós-Desastre: a BVM não tem qualquer plano de contingência. Por isso,

a BVM deve desenhar, manter e testar um plano de continuidade de negócios e recuperação pós-desastre.

Descrição da Iniciativa: a BVM deve criar um quadro claro de gestão de risco que inclua a sua respectiva política de

tolerância a riscos, atribua responsabilidades sobre decisões de risco e aborde a tomada de decisões em situações
de crises e emergências.O pessoal de gestão de risco deve ter independência suficiente, autoridade, recursos
e acesso ao Conselho de Administração para garantir que as operações sejam consistentes com a estrutura de
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gestão de risco.Essas novas funções, juntamente com a reestruturação proposta para o departamento jurídico
detalhada abaixo (5.a), são as únicas mudanças na estrutura operacional actual que propomos que sejam feitas
por enquanto. Não vemos necessidade de reestruturar outros departamentos, já que os mesmos são estruturados
internamente por um conjunto de habilidades e exigem que essas estruturas internas funcionem perfeitamente.
Este é o caso dos departamentos de IT (Tecnologia de Informação), que normalmente são divididos entre os responsáveis por

infraestrutura e hardware e os responsáveis por

software e programação, mas geralmente interagem
sobre projectos e a supervisão deve ser conduzida por uma única pessoa para garantir que processos críticos
sejam mantidos e os problemas resolvidos da forma mais rápida e eficiente possível, integrando todos os recursos
disponíveis. Os recursos humanos actuais também são suficientes, tanto em número como em experiência, para
realizar as operações actuais e as mudanças propostas neste relatório.
Justificativa: os participantes do mercado estariam mais dispostos a fazer mais negócios através da BVM se tives-

sem algumas garantias de que os controlos de risco são implementados e monitorados.
Objectivo: o comité de risco forneceria à BVM uma estrutura para lidar com os riscos crescentes das funções e

volumes geridos pela bolsa. Ao manter funções de gestão de risco, auditoria e compliance sólidas e independentes, e ao comissionar auditorias externas periódicas, a bolsa e a CVM tornar-se-iam elegíveis para investidores
estrangeiros e agências locais de bancos estrangeiros em conformidade com o quadro regulamentar global.
Implementação: a CVM deve nomear um gestor de risco que seria apoiado por funcionários dedicados antigos e

novos. As outras novas funções podem ser cobertas através da contratação de mais pessoal dedicado (3 a 5 trabalhadores a tempo inteiro). O custo incluiria a remuneração dos funcionários e despesas adicionais para atingir
$200 000. Tarifas regulares seriam necessárias para cobrir despesas de auditoria externa. A iniciativa pode ser
implementada em um ano.

5.1. Reestruturar o Departamento Jurídico
Descrição: o departamento Jurídico possui actualmente 2 funcionários, cuidando de todos os assuntos jurídicos
da BVM, internos e externos. O departamento deve adicionar mais um ou dois funcionários e ser subdividido em
dois sectores/divisões para lidar com questões jurídicas internas e externas de forma separada.
Justificativa: o departamento jurídico lida actualmente, por um lado, com questões concernentes à relação da BVM
e, por outro lado, com questões relativas à relação da BVM com seus clientes e seus reguladores. Ao separar as
funções, os funcionários não só se tornarão mais especializados nas suas funções (devido à natureza diferente dos
regulamentos relativos a cada uma), mas também serão capazes de manter conexões mais estreitas com partes
externas, aumentando a comunicação e facilitando a mudança organizacional, o que poderia contribuir para o
aumento do volume de negócios da BVM.
Objectivo: ao ter um sector/divisão especialmente dedicado em lidar com os reguladores, a BVM seria capaz de ter

uma presença mais e melhor definida perante os reguladores ao decidir sobre mudanças políticas/regulamentares.
Implementação: a iniciativa pode ser implementada com os actuais recursos e em um ano.

6.

Implementar processamento directo (STP) na liquidação, removendo a intervenção humana

Descrição: automatizar completamente o processo de liquidação.
Justificativa: adoptar a prática padrão global na liquidação de títulos DvP de forma simultânea para remover o risco.
Actualmente, o Banco de Moçambique processa manualmente as ordens de pagamento relacionadas com as operações de bolsa, o que acarreta um risco operacional significativo e já levou ao cancelamento de certas operações.
Objectivo: remover a intervenção humana para permitir a simultaneidade do processamento de ponta de numerário

e títulos (DvP). À medida que os volumes das transacções da bolsa aumentarem, o processamento manual de
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ordens de pagamento se tornará mais pesado e a automação será necessária para reduzir os riscos.
Implementação: as mudanças no sistema devem ser feitas em um ano e podem ser implementadas junto com o
novo sistema de negociação para mais $100 000.

7.

Formar e desenvolver recursos humanos internos

Descrição: Garantir que os recursos humanos da BVM sejam devidamente formados para desempenhar suas fun-

ções e treinados nas mais recentes tecnologias, regulamentos, produtos e técnicas. Mudanças em tecnologias,
processos, novos produtos e novas formas de fazer negócios exigirão que os funcionários sejam treinados e
mantidos actualizados sobre as mais recentes tecnologias e capacidades necessárias para continuar e expandir
a transformação da BVM à medida que o mercado se desenvolve.
Justificativa: dadas as tarefas altamente específicas e mutáveis realizadas

pela Bolsa, o pessoal terá de ser forma-

do para garantir que possui as competências necessárias para implementar as mudanças no plano estratégico,
bem como continuar a desenvolver a Bolsa. Novas tecnologias de negociação exigirão que a equipa técnica seja
capacitada e formada nos pacotes de software e protocolos de programação necessários (parte da formação
sobre nova tecnologia de negociação seria ministrada pelo provedor de tecnologia).
Novos produtos e participantes do mercado e mudanças nos regulamentos exigirão que o departamento jurídico fique por dentro dessas mudanças e aprenda com as melhores práticas internacionais. Os representantes
do departamento jurídico devem manter-se actualizados com os princípios da IOSCO para liderar a agenda de
reformas. Eles devem ser mantidos informados sobre as tendências regulamentares na região e em todo o mundo,
incluindo práticas anti-branqueamento de capitais, protecção ao investidor, quadro de requisitos de capital, requisitos de prestação de relatórios (reporte) e conformidade. Eles devem ser capazes de identificar os elementos
que promovem a integridade, segurança eprotecção do mercado. Eles também devem ser treinados em padrões/
normas de governação corporativa.
As áreas de mercados e administração também terão que estar cientes dos novos produtos e seu funcionamento
interno, incluindo práticas de gestão de risco.
Objectivo: para garantir que a BVM possa implementar o plano estratégico e continuar a promover o seu crescimen-

to, os recursos humanos da BVM precisam ser continuamente formados/capacitados para garantir que estejam a
par das últimas tendências do mercado, bem como aprender novas ideias que poderiam ser implementadas em
Moçambique.
Implementação: o departamento de RH deve coordenar com os chefes de outros departamentos para pesquisar
as necessidades de formação de seus funcionários. As melhores práticas internacionais, como os Princípios da
IOSCO, também são uma boa directriz para impulsionar mudanças estruturais na BVM. Algumas capacitações
específicas de funcionários serão ditadas por novas tecnologias implementadas (novo sistema de negociação,
novas opções de conectividade, etc.) e a referida capacitação será ministrada pelos provedores de tecnologia
ou a necessidade de decidir sobre uma determinada tecnologia para implementar novos processos de negócios
obrigarão a BVM a formar os seus recursos humanos internos ou a contratar um fornecedor externo para concluir
determinados projectos únicos (como o estabelecimento de links de dados com bases de dados externas ou a
conexão com novos participantes do mercado). A alta administração da BVM também deve receber cursos de
administração e/ou vendas para fortalecer suas habilidades sociais. Os chefes de cada departamento também terão
que avaliar quais habilidades técnicas suas equipas não têm à medida que surgirem novos projectos e comunicar
ao departamento de RH suas necessidades de formação. Esta é uma iniciativa contínua a ser desenvolvida ao
longo de todo o período de cinco anos.
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II.B INICIATIVAS DE SENSIBILIZAÇÃO, COMUNICAÇÕES E POSICIONAMENTO
Tabela 5: Resumo das iniciativas de sensibilização, comunicações e posicionamento
Custos de
Implementação

Iniciativa

Objectivo

Partes Envolvidas

8

Expandir o programa de
educação financeira

Aumentar a sensibilização dos reguladores,
agências do governo, profissionais do mercado,
estudantes e público em geral sobre as opções
de investimento e financiamento disponíveis na
BVM. Pode-se promover também cursos ministrados por corretores.

BVM, mas deve alcançar universidades e corretores

100 000 p.a.

9

Traduzir owebsite para
Inglês

Alcançar uma maior audiência, incluindo investidores internacionais.

BVM

$25 000

10

Recrutar fornecedores de
dados de mercado e criar
diferentes conjuntos de
índices

Adoptar os protocolos FIX/FAST, desenvolver os
índices de acções e obrigações para aumentar
a exposição e recrutar fornecedores de dados
de mercado para ajudar a disseminar os dados.

BVM

$100 000

2 anos

11

Promover novos corretores independentes

Adicionar uma nova categoria de “membro negociador” que aumentaria o volume de transacções.
Os actuais regulamentos impedem o surgimento
de novos agentes independentes.

BVM – Banco Central– Ministério
das Finanças

Uma análise de
custo-benefício
custaria de $30
000 a $50 000

2 anos

12

Advogar o aumento do
limite das comissões dos
intermediários

O baixo limite da comissão de negociação (devido ao baixo volume de negociação) tornam
a actividade de corretagem não lucrativa e desencoraja os bancos a fazer o mercado crescer.
Ao aumentar o limite, os intermediários teriam
incentivos para aumentar a liquidez do mercado.

BVM – Banco Central

Uma análise de
custo-benefício
custaria de $30
000 a $50 000

1 - 2 anos

13

Advogar a cotação em
bolsa de PPPs e outros
grandes projectos

Disseminar o papel/importância da BVM no desenvolvimento económico e trazer os grandes/
mega projectos à capitalização do mercado da
BVM.

BVM Ministério
das Finanças

Não significante

1 – 2 anos

8.

Prazo
5 anos
(contínua)

1 ano

Expandir o programa de educação financeira

Descrição: expandir programas de educação financeira adicionando cursos, conteúdo e simuladores virtuais de

forma regular ou recorrente. Aumentar a consciência de mercado da BVM e seus produtos entre os investidores
locais e o público em geral, embarcando em várias iniciativas educacionais e promocionais. As iniciativas devem
incluir cursos, criação de conteúdo, concursos e simuladores virtuais:
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•

Acordar com uma universidade local a criação de um programa conjunto nos mercados financeiros. A bolsa
forneceria materiais e profissionais nas salas de aula. A universidade traria sua equipa acadêmica para o programa, disponibilizaria suas instalações e certificaria o diploma. Exemplo: Instituto BME (Espanha), Rofex-UNR
MSc Finance e programa de pós-graduação da IAMC-UBA (Argentina).

•

Criar um Desafio de Investimento Virtual: programa educacional destinado a introduzir alunos do ensino médio
e universitários no mundo das finanças. Nas equipas de Desafio, os alunos aprendem conceitos financeiros e
de mercado e testam o que aprenderam na prática. Os participantes terão a oportunidade de experimentar o
mercado real, desenvolver seus conhecimentos sobre o mercado de acções, testar suas estratégias de investimento e acompanhar um portfólio. Cada escola forma sua equipa e participa numa competição destinada a
obter o maior retorno sobre os investimentos. Um programa como este poderia ser estendido a universidades
e faculdades. Exemplo: Desafio BM&FBOVESPA e JSE Investment Challenge.

•

Educação de investimento através do currículo nas escolas para promover a literacia financeira dos jovens.
Exemplo JSE.

•

Simuladores do mercado de acções, permitem que os participantes simulem operações na plataforma. O
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programa é mais adequado após a implementação contínua. Mesmo com a actual tecnologia de negociação, isso poderia ser conseguido usando preços de fim de dia e não permitir day trading, como é feito com
simuladores básicos de negociação não patrocinados por bolsas ou corretores. Por exemplo, “FolhaInvest”
da BM&FBovespa.
•

Oferecer módulos de aprendizagem individualizada no website da bolsa, permitindo que os participantes
aprendam de forma progressiva, do nível básico ao intermediário até ao avançado.

Impacto: Moçambique tem a oportunidade de aumentar o número de investidores em 15x para atingir o equivalente

a 0,3% da população, usando pressupostos de mercado conservadores. Os jogos de simulação de bolsa não só
permitem que potenciais investidores analisem os investimentos em bolsas de valores, mas também criariam uma
nova geração de potenciais investidores (particularmente através de jogos de negociação de acções virtuais),
o que também encorajaria mais empresas a cotar os seus produtos na BVM à medida que o apetite por investimentos aumenta.
Implementação: esta iniciativa contínua será mantida numa base permanente durante o período de cinco anos e
custaria cerca de $200 000 por ano. Parcerias com corretores locais poderiam ajudar a cobrir parcialmente os
custos dos programas e ajudariam na sua disseminação. O custo do programa universitário conjunto pode ser
parcial ou totalmente recuperado com propinas. Esses cursos devem ser ministrados por profissionais do mercado
de capitais.

8.1. Promover cursos de formação ministrados por corretores
Descrição: organizar cursos para investidores ministrados por corretores que ensinariam potenciais investidores
a investir em valores mobiliários cotados em bolsa e também como abrir uma conta. Ensinar os indivíduos e treinar equipas corporativas sobre como investir, apresentando nos cursos todos os diferentes produtos financeiros
disponíveis para os investidores, os procedimentos de negociação (desde a abertura de uma conta de investidor
até a entrada de ordens de compra ou venda) e a lógica por detrás das decisões de investimento.
Justificativa: XP Investimentos começou a oferecer cursos de investimento ministrados por seus negociadores (a

um custo muito baixo para os participantes); 40% dos que concluíram o curso abriram uma conta de negociação no corretor e começaram a negociar. São oferecidos cursos para investimentos em geral, bem como cursos
mais específicos, adaptados a mercados específicos (renda fixa, análise fundamental, gráficos, planeamento de
reforma, etc.). Os cursos devem ser focados em exemplos de investimento na vida real que podem ser realizados
por qualquer participante comum (ou seja, pequenos investimentos em acções e obrigações cotadas em bolsa).
Objectivo: os cursos devem buscar o compromisso dos participantes em abrir uma conta e começar a negociar

e investir.
Resultado: os cursos devem garantir que os participantes saibam:

•

Como abrir uma conta para negociar títulos cotados na BVM

•

Como negociar títulos cotados na BVM

•

O que eles podem negociar na BVM

•

O perfil de risco e retorno dos produtos cotados na BVM: acções e obrigações

Professores/palestrantes: os cursos devem, preferencialmente, ser ministrados por profissionais de corretores e

operadores ou, pelo menos, incluir algumas palestras de tais profissionais.
Cursos oferecidos: os cursos disponíveis seriam os listados abaixo e descritos no anexo:

•

Produtos da bolsa de valores: começar a investir

BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

61

PARTE B

PLANO ESTRATÉGICO

•

Negociação

•

Finanças pessoais

•

Certificações

Objectivo: isso não apenas expandirá a base de investidores de retalho e tornará a actividade de corretagem mais
atraente para os bancos, mas também permitirá à BVM atrair mais investidores de fora de Maputo, expandindo
o alcance da bolsa para cidades menores e áreas rurais onde os bancos também têm presença. Cursos online
juntamente com simuladores do mercado de acções também podem ser oferecidos para expandir o alcance.
Implementação: enquanto o custo de implementação da iniciativa seria suportado pelos corretores que imple-

mentam tais programas de formação, a BVM poderia prestar assistência técnica aos corretores que desejassem
realizar tais programas, bem como ajudá-los com esforços de comunicação (como anunciando-os no website
da BVM). Isso pode ser feito com os recursos actuais da BVM e implementado em 6 meses. Os cursos devem ser
realizados numa base regular no futuro.

8.2. Aumentar os programas de educação e sensibilização orientados para funcionários do Governo e Juízes
Descrição: os funcionários do governo responsáveis pela regulamentação das actividades da BVM têm pouca cons-

ciência de suas actividades e ainda menos conhecimento de suas necessidades e desafios no desenvolvimento
dos mercados de capitais de Moçambique. Além disso, os funcionários de institutos públicos (como o IPEME e a
IGEP) têm pouco conhecimento sobre as opções de financiamento disponíveis na bolsa e os requisitos para cotar
e investir em bolsa. Isso também limita a comunicação com as autoridades, o que traria informações valiosas para
desenvolver novos produtos que o mercado precisa. Os juízes também teriam que ser formados em questões de
mercado de capitais, já que eles seriam os encarregados de decidir em casos de litígio e deveriam conhecer as
peculiaridades dos mercados de capitais e seus efeitos sobre toda a economia.
Justificativa: devido ao facto de a BVM não ter um regulador específico, os responsáveis por isso (notadamente
o Banco Central e o Ministério das Finanças) não têm conhecimento específico das capacidades e necessidades
da bolsa e, portanto, os actuais regulamentos são muitas vezes inadequados e a BVM não é vista como uma via
significativa para o financiamento. Os funcionários de agências governamentais não estão totalmente cientes dos
benefícios da bolsa e não estão sendo usados como promotores de seus benefícios no seio dos seus públicos-alvo,
nos quais a BVM tem pouco alcance (como o IPEME com PMEs, particularmente nas zonas rurais).
Objectivo: as campanhas de educação dirigidas às autoridades governamentais aumentarão a sensibilização e

ajudarão a BVM a convencer os reguladores das mudanças regulamentares necessárias, enquanto as direccionadas
aos funcionários de órgãos governamentais aumentarão a sensibilização (indirectamente) em possíveis emissores
e investidores, pois essas autoridades servirão como primeiro ponto contacto com a bolsa. Essas interacções com
funcionários do governo também ajudarão a definir e estruturar novos produtos para atender às necessidades do
mercado. Embora a comunicação fluida com os reguladores seja uma prioridade, a BVM deve buscar formas de
aumentar a troca de informações com outros participantes do mercado (incluindo bancos que operam na BVM,
investidores institucionais e de retalho e chefes de empresas e associações industriais que poderiam ser admitidas
a cotação ou operar na BVM).
Implementação: os departamentos de Relações Institucionais e Comunicações devem coordenar as actividades

com Órgãos Governamentais e Reguladores, bem como entrar em contacto com os diferentes departamentos
da BVM para obter comentários e informações. Os actuais recursos humanos da BVM são suficientes para iniciar
a implementação e os directores de todos os departamentos devem estar envolvidos nessas actividades, podendo a implementação começar no prazo de um mês. A BVM também deve ainda procurar clientes comerciais
(bancos) para ver quais problemas estes estão enfrentando ao tentar desenvolver suas unidades de corretagem,
quais mudanças operacionais são necessárias e ver quais ferramentas precisam e saber como os mesmos podem
alinhar seus esforços de comunicação para ampliar o mercado. Para entender melhor os investidores de retalho,
os fóruns de negociação online devem ser monitorados e, se não houver nenhum disponível, sua criação deve ser
incentivada (ou criada pela BVM) para avaliar sua experiência ao investir na BVM.

62

BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

PLANO ESTRATÉGICO 2017-2021 |

2018

Atingir as associações industriais também deve ser encorajado, pois estas fornecem um elo de comunicação vital
com a indústria e seus membros. Isso não só ajudaria a BVM a disseminar informações valiosas, mas também a
aprender sobre as necessidades específicas de uma indústria sem ter que atingir um grande número de empresas
individualmente.

8.3. Redesenhar e criar novas brochuras que sejam mais compreensíveis para o público-alvo
Descrição: as actuais brochuras da BVM não são focadas em processos e não são facilmente entendidas por pes-

soas com pouca instrução financeira. Para além disso, as brochuras contêm muito pouca informação sobre os
benefícios de obter financiamento ou investimento através da BVM e não estão focadas nas etapas necessárias
para fazê-lo. As informações também devem estar presentes no website da BVM, que deve conter um Portal do
Investidor, bem como um Portal do Emissor, detalhando as etapas necessárias para investir ou cotar na BVM.
Justificativa: brochuras curtas, simples e fáceis de ler devem ser distribuídas em eventos relevantes e através de par-

ceiros (como o IPEME) para que potenciais investidores e empresas que buscam financiamento possam entender
os processos necessários para participar na bolsa (como investidor ou em busca de financiamento). Actualmente,
a BVM é vista como um local para as grandes empresas cotarem suas acções e para os investidores ricos investirem suas fortunas consideráveis, devido às limitações de percepção de tamanho, bem como à complexidade
dos processos envolvidos. As actuais brochuras pouco fazem para desconstruir essas noções e não conseguem
explicar os processos de maneira simples para indivíduos com pouca alfabetização financeira (as brochuras não
precisam conter todas as informações, apenas têm que servir como um “aperitivo” que levas as pessoas a entrar
em contacto com a bolsa).
Objectivo: ao detalhar os processos de forma simples (como em fluxogramas) e em linguagem clara, a BVM pode

envolver mais potenciais investidores e emissores que, de outra forma, não entenderiam o conceito da bolsa por
causa da complexidade percebida.
Implementação: novas brochuras levariam de dois a três meses para que os custos de desenho e impressão ficassem

na faixa de $500 a $1000. Criar o portal do investidor pode levar até três meses, com um custo de cerca de $5.000.

9.

Traduzir o website da BVM para Inglês

Descrição: traduzir o website da BVM e criar um novo portal com informações de mercado, notícias e recursos para
investidores em ambas as línguas, com o objectivo de aumentar a visibilidade da bolsa de valores. A BVM também
deve manter uma função de gestão de RP e partes interessadas para ter uma presença activa nas redes sociais.
Justificativa: a maioria das buscas na internet relacionadas a investimentos é feita em Inglês, pese embora haja
também um número limitado de investidores globalmente conduzindo seus negócios em Português.
Objectivo: ao ter o website em Inglês (assim como em Português), a BVM alcançaria um público muito mais amplo
e global de potenciais investidores.
Implementação: o custo de construção e manutenção do website (estimado em $ 25 000) pode ser recuperado
com publicidade no portal do investidor. Pode ser implementado no prazo de um ano.

10. Recrutar fornecedores de dados de mercado e criar diferentes conjuntos de índices
10.1. Facilitar o acesso aos dados de mercado ao adoptar protocolos-padrão de conectividade
Descrição da Iniciativa: fornecer uma data feed de mercado e gateway de acesso sob o protocolo-padrão FAST para

ampliar o alcance dos dados de mercado. FAST tornou-se a maneira como o mundo recebe dados de mercado.
Praticamente todas as principais bolsas de valores usam o FAST para divulgar dados de mercado e praticamen-
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te todo o banco de investimentos, juntamente com os maiores fundos mútuos do mundo, gestores de fundos
e milhares de empresas de investimento menores usam o FAST para receber dados de mercado. É impossível
identificar um número exacto de usuários, pois o FAST é um padrão gratuito e aberto, mas está mais que claro
que a comunidade financeira do mundo agora usa o FAST.
Objectivo: o objectivo é facilitar o acesso aos dados de mercado para o lado da compra e da oferta.
Impacto: a acessibilidade estará disponível para todas os desks de negociação e disseminadores de dados. Hoje
o acesso é um pouco restrito por causa da tecnologia, porém, o potencial de novos consumidores de dados de
mercado não é limitado pela tecnologia.
Implementação: o prazo para a adopção do protocolo FAST na comunicação de dados corresponderia ao da inicia-

tiva 1 sobre nova tecnologia. O custo, juntamente com a adopção do FIX, estaria em torno de $80.000, mas isso
pode ser bastante reduzido ao implementar junto com o novo sistema de negociação.

10.2.

Aumentar o alcance e conteúdo dos dados de mercado em tempo real através de fornecedores de dados

Descrição: adicionar dados de mercado e mais conteúdo com o maior número possível de fornecedores.
Justificativa: isso aumentaria a conscientização e a visibilidade e promoveria transparência para aumentar a par-

ticipação e a actividade.
Objectivo: Resolver o problema da visibilidade limitada da bolsa de valores, adicionando dados de mercado e

conteúdo com o menor atraso possível, através de tantos canais (ou fornecedores) quanto possível. Adicionar
dados de desequilíbrio de acções, transacções e volume de negociação em tempo real através de fornecedores
e protocolos-padrão. Também disponibilizar cotações de operadores e corretores através de fornecedores e do
website da BVM. Adicionar telas às cotações de operador-para-cliente dos bancos em fornecedores globais e às
taxas de dados directos da BVM. Adicionar ainda informações de desequilíbrio de leilão em tempo real.
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•

Disponibilizar cotações de operadores e corretores através de fornecedores

•

Garantir que os dados BVM estejam disponíveis na tela de todos os redistribuidores relevantes:

•

Fornecedores inclui:
•

Terminais e bases de dados de mercado: Thomson Reuters, Bloomberg, FactSet, Interactive Data, SIX
Financial Information Telekurs, Activ Financial e Sunguard

•

Redes de corretores: Marco Polo Network, Fidessa, Radianz e Visual Trader

•

Principais bancos: Standard Bank, Barclays

•

Adicionar dados de negociação em tempo real

•

Adicionar cotações em tempo real se um CLOB for introduzido

•

Adicionar informação de desequilíbrios de leilão em tempo real

•

Adicionar telas de renda fixa de bancos-operadores em fornecedores globais
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Gráfico 28: Como seria uma tela de cotação do operador

Impacto: aumentar a visibilidade da BVM tornando-a acessível a centenas de milhares de investidores.
Implementação: conexões para diferentes bancos e uma consolidação de dados de mercado custariam $20000
mais manutenção anual. Após a bolsa ter os sistemas necessários e os gateways padrão implementados, o custo
é moderado ou baixo. A iniciativa pode ser implementada em fases consecutivas ao longo do tempo, sendo as
primeiras de implementação imediata.

10.3.

Criar conjuntos de índices de benchmark de acções e obrigações para aumentar a visibilidade

Descrição: criar e divulgar diferentes conjuntos de índices de acções e obrigações para posicionar Moçambique

no mapa. Os benchmarks devem incluir, no mínimo, um índice composto de acções e um índice agregado de
obrigações.
Objectivo: esses índices também ajudarão a BVM a ganhar exposição internacional e local, pois são mais fáceis

para o público em geral entender, podem fornecer uma rápida visão geral do mercado para investidores locais e
estrangeiros e podem ser facilmente divulgados em portais de notícias e em provedores de informações financeiras (ou seja, Bloomberg, Google Finance, etc.). Mesmo com pequenos volumes negociados, bem como poucos
títulos negociados, os índices ainda seriam úteis, pois forneceriam informações potenciais aos investidores e os
índices não medem os volumes, mas sim os preços, por isso, mesmo que os índices permanecessem inalterados,
os investidores não saberiam se deveu-se à falta de volumes operados, negócios realizados aos mesmos preços
ou a aumento de preços anulando a queda de preços.
Justificativa: Moçambique está ausente dos portais de notícias e dados financeiros que reportam sobre os mercados

africanos (ou seja, Bloomberg, Thomson, Morningstar, Google Finance, etc.). Um conjunto de índices aumentaria
a visibilidade da BVM.
Implementação: em 3 meses, índices básicos, como um índice geral, podem ser construídos sem muito esforço

nem custo significativo. Um único analista pode ser responsável por criá-los e actualizá-los à medida que novos
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problemas são adiccionados à BVM, enquanto o valor do índice é actualizado automaticamente com os novos
dados do mercado electrónico.

11. Promover a criação de novos corretores independentes
Hoje em dia, os corretores fazem parte dos bancos, que privilegiam a intermediação no mercado de valores
mobiliários por ser um negócio mais atraente. A bolsa precisa de corretores independentes como sua “força de
vendas” para que os mercados promovam o mercado de capitais. As bolsas não podem substituir ou não estão
preparadas para substituir o papel dos consultores financeiros. A nova categoria de corretagem atrairá novos
participantes que ajudarão a promover produtos do mercado de capitais em detrimento de produtos bancários.
A categoria de corretores independentes actualmente existente tem praticamente os mesmos requisitos que as
categorias de corretor e operador, e o banco central não está aprovando novos membros devido a processos e
requisitos regulamentares complicados.
Descrição: reformular as categorias de membros que exigem que as unidades de corretagem sejam incorporadas
como entidades dedicadas e criar uma categoria de membro negociador, que actuaria como um agente de vendas ou consultor financeiro independente (um corretor simplificado) que operaria através de um único corretor
(impedindo-os de operar com mais do que um corretor).
Exemplos: Índia (NSE), a Alemanha (DB1) e a Argentina (Merval) estão entre os muitos outros mercados que pos-

suem membros negociadores. Na Argentina, o número de corretores aumentou em 80% e os volumes negociados
em divisas aumentaram 300% e a velocidade-renda aumentou em 160% quando a nova lei do mercado de capitais
entrou em vigor em 2013.
Impacto: a actividade dos membros negociadores poderia representar 25% do mercado nos próximos anos. Com-

binado com outras medidas, pode-se adicionar 2% na velocidade-renda das acções até 2021.
Justificativa: em conformidade com o Artigo 4 da Lei das Instituições de Crédito (1999), os bancos podem partici-

par directamente no mercado como intermediários, tanto em nome dos seus clientes como em sua própria conta.
Os bancos não são obrigados a criar entidades de corretagem dedicadas separadas do negócio bancário. Isso
representa riscos para os mercados, pois o risco de crédito é baseado no negócio bancário além do negócio de
corretagem. Exigir que os participantes incorporem entidades dedicadas em seus negócios de corretagem isolaria
e limitaria o risco de crédito do negócio de corretagem em relação ao negócio bancário/de crédito.
Actualmente a bolsa tem corretores que realizam todas as funções de compensação para as negociações de seus
clientes. A bolsa também possui operadores que executam todas as funções de compensação para os negócios
de seus clientes e seus próprios negócios. Não há qualquer tipo de categoria de membro de execução apenas
que não tenha o dever de processar e compensar negociações.
Os requisitos de capital e operacionais para participantes “de execução apenas” são menores do que para membros de compensação e, portanto, mais participação é promovida. A introdução de membros de execução apenas
traria oportunidades para diversificar a base de participantes.
Os benefícios de ter uma categoria de membro negociador são resumidos abaixo:
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•

Possibilidade de intermediar corretores independentes motivados que não possuem capital ou capacidade
operacional suficientes para actuarem como membros de compensação

•

Oportunidade de expandir a “força de vendas” da bolsa, que é o lado da venda

•

Superar o conflito de interesses nos bancos

•

Mitigar o risco de crédito, isolando a função de corretagem

•

Ganho de eficiência pós-negociação, concentrando-se na compensação de membros com escala
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11.1. ii) Membro compensador
Função: membros compensadores actuam na compensação e liquidação de títulos e podem:

•
•
•
•
•

Executar todas as funções dos Membros Negociadores,
Receber pagamentos de clientes ou efectuar pagamentos a clientes,
Receber, entregar ou transferir títulos,
Realizar a custódia de valores mobiliários ou fundos de clientes, e
Compensar e liquidar directamente fundos ou valores mobiliários, seja de sua própria carteira ou de clientes.

Duas categorias de membros compensadores podem ser criadas, nomeadamente: membros compensadores gerais e membros compensadores individuais, dependendo se estes processam a compensação de negociações de
outros membros (negociadores) ou apenas liquidam negociações de clientes ou de negociações por conta própria.
Organização: um membro compensador deve ser incorporado como uma entidade dedicada. Seu conselho de ad-

ministração e sua administração devem ser compostos por pessoas adequadas, evitando conflitos de interesses.
Acreditamos que sua estrutura básica deve ser composta por cerca de 10 pessoas: um director, um negociador,
um oficial de Backoffice& Reclamações, um vendedor, um Oficial de Compliance, Gestor de Risco, um chefe de
operações, um assessor jurídico e um oficial de administração e finanças.
Requisitos de capital: de acordo com ao quadro da BIS-IOSCO, o capital requerido será equivalente à soma de custos
operacionais de seis meses para poder realizar as operações de maneira ordenada mais o equivalente a 15% das
receitas para cobrir despesas operacionais e legais, a quantia dedicada a um fundo de garantia de liquidação mais
sua exposição máxima de crédito ao longo de um ano vezes o factor de ajuste ponderado pelo risco de Basileia
III vezes o índice de capital de Nível II. Para além disso, os membros compensadores devem deter os valores de
garantia exigidos pela BVM. O regulador poderia solicitar um nível mínimo absoluto de requisitos de capital no
intervalo de 14.0 a 17.0 milhões de Meticais. Isso pode ser determinado com base na suposição de que o corretor
precisa manter pessoal mínimo de, digamos, dez pessoas. Consideramos na estimativa uma compensação anual
por director de 1.0 milhão de MT, uma compensação ao índice de custo total de 50%, margem operacional não
negativa e uma contribuição para o fundo de liquidação da Bolsa de 1.0 milhão, que é obtida considerando AVD da
BVM 20 milhões de MT, uma cobertura de 20%, um ciclo de liquidação de três dias, uma contribuição da BVM para
o fundo de incumprimento de 20% (pele no jogo) e, portanto, uma contribuição de membros de 80%. O número
é então dividido por 10 membros compensadores. Além disso, se a exposição máxima de crédito dos corretores
ao longo de um ano for, por exemplo, de 5 milhões de Meticais, o coeficiente de ponderação de risco é de 100% e
a percentagem de Nível II é 8%, assim sendo, a corretora deve manter 0.8 milhões de Meticais adicionais.
Requisitos Operacionais: um Membro Compensador deve manter:

•

Uma função de controlo interno sólida,

•

Auditorias operacionais e financeiras periódicas,

•

Função de Compliance,

•

Boa política de AML (anti-branqueamento de capitais) e KYC (Conheça seu Cliente)

•

Infra-estrutura de TI auditada,

•

Procedimentos de gestão de risco: monitoria de fluxo de posições e ordens em tempo real, limites de risco
de crédito, seguro, redundância de backoffice, avaliação de liquidez, relatórios de transacções, registos de
ordens, código de conduta, bem como práticas de gestão de garantias/colaterais e margens.

•

Boas práticas de segregação e portabilidade.

Requisitos: reformas legais e regulamentares podem ter de ser introduzidas. O Código de Valores Mobiliários e a
Lei das Instituições de Crédito podem precisar de ser alterados. A BVM precisará envolver o regulador (Banco
Central) e o Ministério das Finanças para adoptar uma nova estrutura de filiação/membros.

Como um factor estratégico para obter aprovação regulamentar, a bolsa deve buscar o apoio do lado da venda
e a aprovação da comunidade de investimentos. Para envolver o lado da venda, a reforma deve ser apresentada
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como parte de uma estratégia mais ampla para incluir o aumento do limite das comissões de corretagem. Uma
apresentação formal conjunta da indústria deve ser feita ao Banco Central.
Implementação: acreditamos que pode levar dois anos para projectar e implementar a nova estrutura de categoria

de membros: três meses para consultar o lado de venda e de compra, três meses para realizar uma análise de
custo-benefício, seis meses para preparar material suplementar e apresentar ao Banco Central e Ministério das
Finanças e, de seis meses a um ano, para que o Banco Central e o Ministério das Finanças promulguem tal estrutura. Uma análise de custo-benefício custaria de $30 000 a $50 000. Não vemos outro custo relevante além do
tempo gasto pelos representantes da Bolsa para ajudar a projectar e implementar a reforma. A redução dos requisitos de capital e operacionais para corretores independentes reduzirá seus custos iniciais, enquanto aumentar
suas comissões (ver proposta 14, abaixo) tornará a actividade mais atractiva financeiramente, incentivando ainda
mais o surgimento de novos corretores independentes. O aumento do interesse do público (tanto investidores
de retalho quanto os institucionais), juntamente com alguns dos novos produtos de investimento propostos e a
maior visibilidade dos investimentos no mercado accionário também ajudarão a promover a criação de novos
corretores independentes. Um guião claro e conciso detalhando os requisitos para os corretores independentes e
os benefícios de ser membro deve ser preparado e distribuído, o que deve levar novos participantes a considerar
a entrada no mercado.

12. Advogar o aumento do limite das comissões dos intermediários
Descrição: O Banco de Moçambique deve aumentar ou remover o limite das comissões de corretagem dos actuais
baixos níveis de 0.2% ou até eliminá-lo.
Exemplos: Hong Kong (SFC) e Singapura (MAS) não definem comissões máximas permitidas. EUA (FINRA), entre

outros, definem um tecto alto de comissões de 5%. A livre determinação de comissões permitiu a proliferação da
actividade de corretagem, o que por sua vez resultou no desenvolvimento do mercado de capitais. Apesar de ter
altos/nenhum limite(s) de comissões, a concorrência entre os corretores pelo fluxo de ordens institucionais e de
retalho ajudou a manter baixos os custos de corretagem. O ITG calcula que a comissão média de corretagem nos
EUA é de 0.06%, enquanto na Ásia desenvolvida, excluindo o Japão, é de 0.1%.
Impacto: a rentabilidade do negócio de corretagem seria restaurada e os corretores encontrariam incentivos para
expandir sua actividade no mercado de capitais. Agora eles encontram incentivos limitados. Liquidez e velocidade
podem triplicar nas acções e um aumento de 50% pode ser observado nas obrigações do Governo.
Justificativa: Actualmente os bancos preferem manter o negócio dentro das suas sucursais/agências bancárias

comerciais devido à falta de rentabilidade nos mercados de capitais locais. As baixas comissões também significam que os corretores ganham dinheiro cobrando altas taxas de custódia, o que também impede que corretores
independentes entrem nos mercados (o que, combinado com baixas comissões, significa que seus negócios
provavelmente não seriam lucrativos).
Requisitos: A BVM precisará envolver o Banco de Moçambique para adoptar tal medida. Como factor estratégico

para obter aprovação regulamentar, a Bolsa deve buscar o apoio do lado da venda e a aprovação da comunidade
de investimentos. Para envolver a comunidade de investidores, deve-se definir um código de conduta e um quadro
de divulgação de transparência nas comissões, explicando os benefícios de maior liquidez para os investidores.
Uma análise de custo-benefício pode ser conjuntamente encomendada de um terceiro. Uma apresentação formal
conjunta da indústria deve ser feita ao Banco Central.
Implementação: acreditamos que pode levar de um a dois anos. Três meses para consultar o lado de venda e de
compra, três meses para realizar a análise de custo-benefício, três meses para preparar material suplementar e
apresentar ao Banco Central, mais seis meses para o Banco Central discutir e promulgar. Uma análise custo-benefício poderia custar entre $30 000 e $50 000. Não vemos qualquer outro custo significativo.

68

BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

PLANO ESTRATÉGICO 2017-2021 |

2018

13. Advogar a cotação em bolsa de PPPs e outros grandes/mega projectos
Descrição: inclui a cotação em bolsa de Parcerias Público-Privadas (PPP) e outros Grandes Projetos, considerando

que isso é obrigatório por lei.
Justificativa: para cumprir com a lei, transmitir a mensagem de que a BVM desempenha um papel relevante no

desenvolvimento económico e trazer novos projectos para a capitalização do mercado da BVM. A cotação pública
da BVM contribui para aumentar a transparência e o escrutínio e para aumentar a confiança na bolsa.
Impacto: a cotação em bolsa de PPPs ajudará a aumentar a confiança no veículo e, portanto, promoverá o inves-

timento e o desenvolvimento económico. O projecto contribuirá para o aumento da capitalização do mercado
bolsista.
Implementação: o processo pode levar de 1 a 2 anos sem custos significativos para a BVM.

II.C INICIATIVAS LEGAIS E REGULAMENTARES
Tabela 6: Resumo das iniciativas legais & regulamentares
Custos de
Implementação

Iniciativa

Objectivo

Partes Envolvidas

Prazo

14

Aumentar a comunicação
e partilha de dados com
os reguladores – advogar
para uma aplicação mais
rigorosa dos actuais regulamentos

Apoiar os reguladores nas funções de supervisão,
fornecendo-os dados relevantes. Advogar para o
cumprimento dos actuais regulamentos (incluindo a cotação em bolsa de PPPIs).

BVM –Banco Central, Ministério
da Economia e
Finanças, Autoridade Tributária,
INSS, etc.

Sem qualquer
custo significativo
para a BVM

1 ano

15

Promover a emissão de
títulos de curto prazo
do Governo – Regra da
Emissão Automática

Oferecer opções de investimento de longo prazo
ao mercado e colmatar as lacunas na curva de
rendimento. Regras de emissão automática para
os títulos do Tesouro dariam maior previsibilidade
ao mercado e reduzir problemas de rendimento.

Tesouro - Governo

Sem qualquer
custo significativo
para a BVM

5 anos
(contínua)

16

Advogar a criação de
uma autoridade independente do mercado de
capitais

BVM precisa de um regulador dedicado independente que esteja ciente dos problemas
enfrentados pela BVM e que esteja focado no
desenvolvimento do mercado de capitais.

BVM –Banco Central– Ministério
das Finanças

$50 000

5 anos
(contínua)

17

Advogar por taxas mais
altas a cobrar pela bolsa

Permitir a BVM ser lucrativa e tornar-se uma
entidade totalmente independente.

BVM – Conselho
de Ministros

$20 000

3 anos

18

Advogar a introdução de
novos produtos financeiros

Produtos como fundos de investimento e produtos de finanças islâmicas não estão incluídos
nos actuais regulamentos e são necessários para
reforçar e aumentar as opções de investimento.

BVM – Banco
Central

Sem qualquer
custo significativo
para a BVM

3 anos

19

Advogar a criação de
uma Central de Valores
Mobiliários

Alterar o Código do Mercado de Valores Mobiliários para criar uma Central de Valores Mobiliários
(CVM) em Moçambique e ter instrumentos do
mercado de capitais depositados na CVM.

BVM – Banco
Central

$1 milhão

5 anos
(contínua)

14. Aumentar a comunicação e partilha de dados com os reguladores
Descrição: existem vários regulamentos emanados mas que não são cumpridos pelos participantes do mercado

e que os reguladores não estão conseguindo fazer cumprir na prática. Exemplos incluem empresas que não se
registaram na CVM, seguradoras que não aderiram às directrizes de risco de portfólio e Parcerias Público-Privadas
que não cotaram os 5% das suas acções na bolsa, entre outros. Os reguladores parecem incapazes ou não querem
aplicar os actuais regulamentos, com vários deles citando a falta de dados para a supervisão adequada como
a principal razão para não impor devidamente os regulamentos actuais. Há também uma falta de penalizações
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claramente definidas por não aderir às regras e regulamentos.
Objectivo: os volumes podem aumentar significativamente apenas com o cumprimento dos actuais regulamentos.

Grandes projectos de infra-estrutura têm que cotar em bolsa 5% das suas acções, mas não o fazem parcialmente
porque não exigem os fundos e veem poucos benefícios de estar cotado na BVM, mas também porque não há
penalizações por não fazê-lo, bem como um falta de benefícios ao fazê-lo (incluindo benefícios fiscais). As empresas de seguro alegam não poder comprar títulos do governo na bolsa devido à falta de liquidez, e os reguladores
podem receber uma lista de novos problemas, bem como ordens de compra não preenchidas para verificar as
reivindicações das seguradoras que supostamente tentam comprá-las.
Justificativa: com os actuais baixos níveis de aderência e cumprimento dos regulamentos, a BVM deve tentar au-

mentar a supervisão dos regulamentos e a implementação de multas ou penas para promover a conformidade,
uma vez que a falha em fazer isso também impediria o crescimento que adviria de futuras mudanças regulatórias.
Implementação: a BVM deve assinar memorandos de entendimento com reguladores e agências governamentais

para melhorar a comunicação e a partilha de dados. Isso pode começar no prazo de um mês, com a implementação total das acções de partilha de dados e cumprimento de regulamentos a durar cerca de um ano com cada
regulador. As tarefas necessárias podem ser executadas com os recursos humanos actuais sem custos adicionais
significativos para a BVM.

15. Promover a emissão de títulos de curto prazo do Governo – Regra da Emissão Automática
Descrição: O Tesouro de Moçambique está emitindo títulos (OTs) dentro de uma faixa de vencimento/maturidade
muito estreita (três a quatro anos), o que não permite a criação de uma curva de rendimento (livre de riscos). Além
disso, todas as emissões precisam ser aprovadas na lei orçamentária de cada ano, o que muitas vezes é adiado por
vários meses devido a razões políticas, o que resulta na emissão de títulos/notas planeadas para o ano inteiro em
apenas seis meses, dificultando a absorçãodos referidos montantes de dívida em tão pouco tempo pelo mercado,
e resultando em maiores taxas de juros pagas pelo Governo.
Objectivo: o mercado está a pedir títulos de prazo mais longo, já que investidores com um longo horizonte de

investimento (como seguradoras e fundos de pensão) têm muito poucas opções de investimento de baixo risco
a longo prazo (muitas vezes optando por investimentos imobiliários ilíquidos), mas também é a demanda por
maturidades intermediárias (caindo entre os BTs de um ano emitidos pelo Banco de Moçambique e as OTs de
três anos emitidas pelo Tesouro). Isso ajudaria na criação de uma curva de rendimento que serviria como taxa de
referência para fixar preços de outros títulos.
Nos anos de eleições, os atrasos na Lei Orçamentária fazem com que o Governo acabe pagando taxas de juros mais
altas e, às vezes, não consiga angariar os fundos planeados devido ao calendário comprimido para emissões. Incorporar na lei orçamentária mudanças que permitiriam que o Tesouro continuasse com as emissões planeadas sem
mudanças enquanto as votações continuam, dariaprevisibilidade ao mercado, o que resultaria em taxas de juros
mais baixas pagas pelo Governo, e que, por sua vez, reduziria os custos de financiamento para toda a economia.
Justificativa: existem muito poucos títulos livres de risco emitidos em Meticais, que também são utilizados para

cotar outros valores mobiliários. Oferecer um leque mais amplo de opções de vencimento/maturidade em títulos
do Governo não apenas ajudaria na determinação de preços de outros títulos, mas também criaria uma curva
de rendimento mais definida, reduzindo os custos de financiamento para o Governo, e aumentando os volumes
negociados na BVM.
Implementação: o Tesouro pode emitir títulos de maturidades mais longas e curtas sem quaisquer mudanças re-

gulamentares. No entanto, o Tesouro apenas tem que incorporar esses títulos no orçamento para o ano. Assim
sendo, na realidade isso pode levar um ano para ser implementado no máximo, sem custos significativos para a
BVM (que ganharia com as cotações e taxas de negociação de títulos). Mudanças na lei orçamentária para incluir
mecanismos de emissão automática de títulos exigiriam a aprovação do Governo. Esta iniciativa contínua será
realizada ao longo de cinco anos.
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16. Advogar para a criação de uma autoridade independente do mercado de capitais
Descrição: advogar a criação de um regulador de mercado de capitais dedicado e independente do banco central.

As funções da AMC (Autoridade do Mercado de Capitais) devem ser focadas na regulamentação e desenvolvimento
do Mercado de Capitais através da emissão de regras e regulamentos necessários para implementar as disposições do Código de Valores Mobiliários. Os objectivos básicos são criar um ambiente de investimento apropriado,
aumentar a confiança e reforçar os padrões de transparência e divulgação em todas as empresas cotadas, além
de proteger os investidores e operadores de actos ilegais no mercado.
Justificativa: um regulador independente se concentrará exclusivamente em questões relacionadas ao mercado

de capitais. Em particular, a AMC aprovaria os participantes e é provável que encontraria formas de ampliar a
participação de novas entidades independentes. Também é provável que procuraria isolar o risco das actividades
de corretagem dos das operações bancárias comerciais mais amplas.
Implementação: este é um processo contínuo e a BVM deve solicitar uma análise de custo-benefício de ter um

regulador do mercado de capitais dedicado que deve custar cerca de $50 000.

17. Advogar por maiores taxas cobradas pela bolsa
Descrição: pedir aos legisladores que revejam as taxas cobradas pela bolsa estabelecidas no Código do Mercado
de Valores Mobiliários.
Justificativa: as taxas da bolsa são pequenas quando se realiza uma comparação numa base ajustada à escala.

O Código de Mercados de Valores Mobiliários determina os níveis de taxas a cobrar pela BVM, determinando as
taxas de admissão à cotação em bolsa e as taxas de manutenção para acções, obrigações Governo e outros títulos. O Artigo 22 e o Anexo do Diploma Ministerial 130/2013 determinam as taxas de serviço que a CVM irá aplicar,
incluindo, entre outros, processamento de transacções, registo, manutenção, pagamento de cupons de juros e
dividendos e processamento de eventos corporativos. O Banco de Moçambique determina a comissão máxima
que os intermediários podem cobrar.
As taxas de negociação de acções de 0.10% são nominalmente mais altas do que as de mercados maiores em
países em desenvolvimento, mas ainda estão abaixo das bolsas comparáveis numa base ajustada à escala. O negócio da Bolsa é do tipo de custos fixos e, portanto, mostra uma clara economia de escala. As taxas das bolsas
mundiais estão bem alinhadas em uma escala logarítmica e as taxas da BVM caem claramente abaixo dessa linha.
Somando as comissões de transacção da CVM de 0.20%, o total das taxas cobradas mais as taxas de transacções
pós-negociação é de 0.30% e ainda está abaixo da linha de bolsas homólogas. As taxas de admissão à cotação
também são, em alguns casos, menores que as de bolsas homólogas.
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Gráfico 29: Taxas de execução, compensação e liquidação de acções
Equity - execution, clearing and settlement fees
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Objectivo: recuperar rentabilidade e sustentabilidade financeira da BVM.
Implementação: apresentar um relatório preliminar com uma comparação das taxas da BVM em termos de produtos,

incluindo receitas, custos e orçamento de investimentos. Mudanças legais podem levar até três anos para serem
implementadas, enquanto uma análise de custos custaria cerca de $20 000.

18. Advogar a introdução de novos produtos financeiros
Descrição: As leis de Moçambique não incorporam vários veículos de investimento que serviriam para atrair e ca-

nalizar investimentos. Produtos como finanças islâmicas não estão incluídos nos regulamentos actuais e, portanto,
não é possível lançá-los sem a necessária cobertura legal. Produtos financeiros islâmicos ou similares não estão
incluídos nos regulamentos actuais embora ofereçam mais opções de investimento.
Justificativa: existe uma clara falta de estruturas legais para investimentos em Moçambique que permitam aos in-

vestidores reunir os seus recursos em investimentos que cumpram certas crenças religiosas (tais como produtos
financeiros islâmicos).
Produtos financeiros islâmicos devem ser desenvolvidos para aqueles que estiverem interessados em investir de
acordo com as regras de Shari’ah. Os princípios do sistema bancário islâmico são o compartilhamento de lucros e
perdas e a proibição da usura. Os títulos Sukuk aderem aos princípios de Shari’ah evitando o pagamento de juros
sobre um título e observando princípios éticos, morais e religiosos. Diferentemente dos títulos convencionais, que
meramente conferem a posse de uma dívida, a Sukuk concede ao investidor uma parte de um activo, juntamente
com respectivos fluxos de caixa e risco. Um quadro legal e regulamentar deve ser criado para permitir o desenvolvimento de um mercado de tais produtos.
Objectivo: aumentar o leque de instrumentos e opções de investimento.
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Implementação: o Banco Central teria que definir e regular os novos produtos de investimento, o que poderia levar

entre dois e três anos, com o custo não sendo suportado pela BVM.

19. Advogar a criação de uma central de valores mobiliários
Descrição: alterar os artigos 11 e 30 do Código de Valores Mobiliários, para criar uma central de valores mobiliários

(CVM) em Moçambique. Exigir que os instrumentos do mercado de capitais sejam depositados centralmente na
CVM. A CVM deve manter a gestão centralizada de valores mobiliários de forma imobilizada e preferencialmente
imaterializada.
Justificativa: uma CVM fornece serviços centrais de custódia, contas de valores mobiliários e serviços de activos
e desempenha um papel importante para ajudar a garantir a integridade das emissões de valores mobiliários (ou
seja, garantir que os valores mobiliários não sejam acidental ou fraudulentamente criados ou destruídos ou seus
detalhes alterados). Uma CVM deve manter os valores mobiliários em um formulário imobilizado ou desmaterializado para sua transferência por meio de registo em livro.

A CVM actual não é estritamente uma CVM como deveria ser, pois os valores mobiliários não são depositados
centralmente (ou seja, sob a custódia da CVM). Pelo contrário, nos termos dos artigos 11 e 30 do Código de Valores
Mobiliários, a guarda de valores mobiliários é mantida em intermediários financeiros. Os intermediários financeiros,
em seguida, indicam à CVM o número de títulos detidos por cada cliente. Depois de receber estas instruções, a
CVM deposita títulos na(s) conta(s) do(s) cliente(s).
Nos termos do artigo 17 do Código de Valores Mobiliários, a CVM deve verificar se o número de valores mobiliários
em circulação de qualquer emissão corresponde ao número de valores mobiliários detidos colectivamente em
contas dos clientes e intermediários. Mas esse tipo de controlo pode não impedir erros e pode não ser suficiente
para garantir que os valores mobiliários não sejam acidental ou fraudulentamente criados ou destruídos ou que
seus detalhes sejam alterados.
Objectivo: a criação de uma CVM pode facilitar a atração de fluxos de investimento de fundos dos EUA e outras

regiões. Nos EUA, a Regra 17f-7 da SEC, por referência à Regra 17f-4, exige que, para um depositário ser elegível
para deter títulos de empresas de investimento registadas nos EUA (“Depositários de Títulos Elegíveis”), tal depositário deve ser um “sistema para o tratamento central de valores mobiliários, onde todos os valores mobiliários
de qualquer classe ou série particular de qualquer emissor depositados no sistema são tratados como fungíveis
e podem ser transferidos ou empenhados (dados como garantia) através de escrituração sem entrega física dos
valores mobiliários.”
Implementação: é necessário emendar os artigos 11, 30, 17 e afins do Código de Valores Mobiliários. Além disso, a

aprovação das regras da CVM como uma verdadeira CVM pode ser necessária. O processo para obter aprovações
deve levar entre três e cinco anos. A licença de tecnologia para a CVM, incluindo base de dados, comunicações,
plataforma para serviços de títulos e integração de STP com outras funções pode custar $1 milhão mais 20% de
manutenção anual e cerca de 20% de custos de implementação.

II.D INICIATIVAS DO MERCADO DE PMES
Tabela 7: Resumo das iniciativas do mercado de PMEs

20

Iniciativa

Objectivo

Partes Envolvidas

Rever os requisitos de
cotação em bolsa e prestação de relatórios (reporte) para PMEs

Reduzir os custos e barreiras. As PMEs devem estar claras sobre os requisitos antes da cotação em
bolsa. Exigir que os relatórios finais de auditoria
das PMEs possam ser assinados por um auditor
não independente.

BVM

Custos de
Implementação
Nenhum custo significativo para a
BVM.

Prazo
1 ano
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21

Advogar a criação de
incentivos fiscais paras as
PMEs cotadas em bolsa

Reduzir o custo total da cotação na BVM ao
oferecer alívios e isenções fiscais que resultariam
no aumento do número de empresas cotadas,
bem como no aumento das receitas fiscais para
o Governo a longo prazo.

BVM – Ministério
da Economia e
Finanças – Conselho de Ministros

Nenhum custo significativo para a
BVM.

2 anos

22

Criar um departamento/
área de Apoio às PMEs
na BVM

Aumentar a atractividade e o acesso a um conjunto mais diversificado de opções de capital e
desenvolver um segundo mercado específico
para PMEs.

BVM

Nenhum custo significativo para a
BVM.

1 ano

20. Rever os requisitos de admissão à cotação em bolsa e de prestação de relatórios (reporte) para PMEs
Descrição: as PMEs que pretendem cotar títulos na BVM enfrentam os mesmos requisitos que as grandes empresas,
mas apenas possuem requisitos de capital mais baixos. As PMEs consideram que os custos do cumprimento dos
requisitos são demasiado complexos ou onerosos.
Justificativa: um dos requisitos mais dispendiosos para os emitentes é o requisito de apresentar demonstrações

financeiras auditadas por um auditor independente certificado. As referidas auditorias são muito caras e podem
custar facilmente $100 000 (particularmente para empresas fora de Maputo, que têm que pagar pela deslocação
de auditores), um preço alto para uma PME que pode estar apenas a procurar obter $150 000. As demonstrações
financeiras já estão auditadas quando apresentadas às autoridades fiscais, e um contabilista oficial certificado as
assina, certificando sua exactidão. Levantar este requisito para as PMEs, permitindo-as a apresentar demonstrações financeiras (não independentemente), reduziria grandemente os custos de cotação em bolsa para as PMEs.
Objectivo: a redução de custos não apenas permitiria que mais PMEs cotassem títulos na BVM, mas também re-

duziria o limite sob o qual não seria rentável obter/angariar capital na BVM.
Implementação: a BVM tem (por lei) direito de criar mercados, assim, as mudanças poderiam facilmente ser imple-

mentadas pela BVM dentro de um ano e não exigem aprovação regulamentar. Não há custos directos associados
à iniciativa.

21. Advogar a criação de incentivos fiscais para as PMEs cotadas em bolsa
Descrição: isentar a taxa corporativa para PMEs cotadas para atrair emissores corporativos e tornar dedutíveis os
custos de consultoria e cotação incorridos no processo.
Justificativa: para explorar os mercados de capital para financiamento, as PMEs precisam de uma maneira de re-

cuperar os custos de cotação em bolsa e afins e receber incentivos adicionais. Como resultado, incentivos fiscais
são comummente disponíveis como parte dos mercados de PMEs.
Os incentivos para o lado da oferta incluem uma redução ou isenção total do imposto sobre rendimento de pessoas colectivas por até dez anos:
•

Na Jamaica, o imposto sobre rendimento de pessoas colectivas para PMEs cotadas em bolsa é de 0% para
os primeiros cinco anos

•

Em Fiji, o imposto sobre rendimento de pessoas colectivas para PMEs cotadas em bolsa é de 1/2 do aplicável
às grandes empresas

•

No Vietname, o imposto sobre rendimento de pessoas colectivas para PMEs cotadas em bolsa é de ½ do
aplicável às grandes empresas

Além disso, em alguns mercados, os custos de cotação em bolsa e os custos de consultoria afins são dedutíveis
de impostos:
•
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No Quénia, todos os custos (incluindo todos os custos legais e de contingência) são dedutíveis de imposto

Alternativamente, jurisdições como a Espanha oferecem subvenções e empréstimos destinados a financiar despesas de cotação em bolsa:
•

Madrid oferece subvenções não recuperáveis até EUR 80 000.

•

Galiza subsidia até 50% dos custos de consultoria, com um limite de EUR 50 000

•

Murciasubsidia até 45% dos custos relativos a cotação em bolsa

Outros exemplos de incentivos fiscais incluem a Malásia, Ruanda, Quénia, Gana e Vietname. A Tabela 11 abaixo
resume alguns dos regimes de incentivos fiscais bem-sucedidos que foram implementados em mercados emergentes e orientados para o lado da oferta ou da demanda:

Tabela 8: Regimes de incentivos fiscais bem-sucedidos

COUNTRY

TYPE

Brasil

Demand Side

Malaysia

TAX INCENTIVES SCHEME - SUCCESFULL STORIES
BENEFIT/
PERIOD
DEDUCTION
Decrease tax burden on capital gains and
dividend income to 8% (corporate tax rate was
1989-2000
46%),eliminated double taxation on dividend
and the tax rate on interest income by
foreigners was reduced from 25% to 15%

RESULT
Turnover ratio went from 17.9 (1989)
to 83.4 (1994), 47.8 (1995), 61.1
(1996), 85.8 (1997) and 71.0 (1998)

193% increase in the number of
companies listed in periodo 1989 to
1989-2000
1998 vs 38% increased in period 1980
to 1989
The number of equities increased by
1817 and 1830
300% between 1821 to 28140

Supply Side

Reduce corporate tax rated from 45% to 35%

Supply Side

Provide tax exemptions in the form of charters
to corporation

Demand Side

tax on capital gains were capped

1921

Volume surged throughout the decade

KENYA

Supply Side

Reduction rates to a range of 20%-27% while
general rate is 30%, with branches of foreginers
companies taxed at 37.5%; new listed
companies get a tax amnesty on its past
ommitted income; reduction on dividend income;

2000-…

Increase volume and the number of
company listed

RWANDA

Supply Side

VIETNAM

Supply Side

THAILAND

Supply Side

USA

Tax rate is 35% while special rate apply to some
sectors and newly listed companies
50% reduction on the normal Corporate Income
Tax (CIT) rate to listed companies.
Applies a lower corporate income tax rate for
companies that are listed on Thailand’s SET
(25%) or the MAI (20%). The reduced rates for
the listed companies only applies for a period of
3 years. In addition, Thailand provides in an
investment tax credit up to 25% of the total
qualifying cost of new projects of listed
companies (machinery, vehicles, equipment
and software).

Como podemos ver, quando cuidadosamente planeados, os regimes de incentivos fiscais resultam em um forte
crescimento dos mercados de capitais.
Impacto: A capitalização de mercado pode aumentar entre 150% e 200%, conforme demonstrado pelo caso da

Malásia.
Implementação: as reformas fiscais podem levar dois anos e o custo é suportado pelo Governo moçambicano.
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Gráfico 30. Efeito de incentivos fiscais no mercado na Malásia
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22. Criar um Departamento/Área de Apoio a PMEs na BVM
Descrição: o novo Departamento/Área seria um comité interno com comunicação contínua em todos os interve-

nientes locais, incluindo PMEs, corretores, consultores, funcionários do Governo e criadores de mercado.
Objectivos: o principal foco da Área é proporcionar contributos e assessoria em todos os assuntos que afectam a operação,
regulamentação e requisitos para graduação ao principal mercado e governação corporativa, com o objectivo de
aumentar a atractividade, melhorar o acesso a um conjunto de habilidades mais sofisticadas, ampliar o acesso a
capital mais diversificado, construindo uma boa reputação e supervisionando o desenvolvimento estratégico do
mercado para as PMEs.

Em resumo, a área deve zelar pela melhoria do acesso das PMEs a um conjunto de habilidades mais sofisticadas,
redes e informação relativamente às alternativas de investimento e financiamento oferecidas pelo Mercado de
Capitais.
Implementação: a área/departamento pode ser criada dentro de um ano sem quaisquer custos significativos para

a BVM.
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III. Ideias Fora da Caixa
Também apresentamos algumas ideias que ultrapassam os termos de referência, mas que a BVM deve considerar
no futuro:
•

Advogar a criação de uma disposição de compensação na lei de insolvência: o mercado financeiro opera em grande

velocidade e, na maioria das vezes, uma parte em uma transacção não sabe quem está do outro lado da mesma
transacção, portanto, quando a insolvência ocorre antes de uma transacção ser liquidada, uma contraparte
pode ver-se sem dinheiro nem títulos, aumentando assim os riscos de operar no mercado de capitais. Uma
vez que os valores mobiliários e montantes de dinheiro envolvidos em transacções dentro da bolsa de valores
são considerados de igual valor, os fluxos de fundos e valores mobiliários devem ser compensados antes de
serem agregados aos activos e à dívida e ter um juiz a decidir o seu destino. Uma disposição que garante a
aplicabilidade da compensação em contratos financeiros na lei de insolvência permitiria que estas negociações fossem liquidadas (finalizadas) dentro das câmaras de compensação sem ter de recorrer a um juiz de
insolvência, eliminando esta parte do risco de contraparte de uma negociação.

•

Registar Empréstimos Garantidos por Activos: a CVM podia registar alienações sobre empréstimos de veículos

(incluindo carros, motociclos e equipamentos agrícolas), que os locadores poderiam usar para determinar se
há uma alienação/vínculo sobre tais activos antes de conceder um empréstimo, o que reduz consideravelmente
o risco de fraude e, consequentemente, o custo do financiamento. O Banco Central (Banco de Moçambique)
planeia fazê-lo na Central de Colaterais (Collateral Central) que pode ser organizada na CVM, dado que possui
a tecnologia para o registo de activos.
•

Implementação: a CVM já possui a tecnologia para o registo de activos, além de estar conectada a todos os

grandes bancos de Moçambique. Estes bancos são também alguns dos grandes provedores de crédito no
país. Dado que essas bases de dados ganham valor quanto mais as pessoas as utilizam, a fim de incentivar
os usuários, deve-se permitir que estes realizem um certo número de consultas gratuitas na base de dados
para cada empréstimo registado (por exemplo: 5 consultas gratuitas para cada empréstimo registado).
A CVM também deve se conectar a outros provedores de informações, tais como o Banco de Moçambique
(para ter acesso a cheques recusados e dados de empréstimos inadimplentes), serviços públicos (por falta
de dados de pagamento), provedores de crédito (crédito ao consumidor, instituições de microfinanças,
etc.), e registos criminais e provedores de dados de registo de veículos.

•

CVM como uma Agência de Crédito: devido à falta de uma agência de informação de crédito centralizada em

Moçambique, os bancos e outras instituições financeiras devem consultar várias bases de dados (privadas e
públicas) ao avaliar o perfil de crédito de uma pessoa, incorrendo em altos custos (que são passados para o
cliente), com os bancos também exigindo que os indivíduos abram uma conta e depositem lá suas poupanças/salários para reduzir o risco dos bancos ao concederem empréstimos. Se os bancos e outras instituições
de crédito reportarem créditos à CVM e esta centraliza a informação de outras fontes ligadas ao crédito (tais
como antecedentes criminais, dívidas fiscais, etc.), as instituições financeiras poderiam consultar essa base
de dados a um custo menor, quando decidirem sobre a concessão de um empréstimo, reduzindo os custos
e ampliando a inclusão financeira.
•

Implementação: o processo de implementação seria semelhante ao de registo de empréstimos garantidos

por activos e todas as etapas necessárias para a implementação de empréstimos garantidos por activos
apoiariam a criação de uma agência de crédito. Proporcionar consultas de crédito gratuitas cada vez que
novos dados forem adicionados à base de dados não só ajudaria a fazer crescer seu uso, mas também o
valor da base de dados, gerando um ciclo virtuoso. As mesmas ligações (links)de conectividade de dados
como na anterior iniciativa são necessários, podendo ser todas feitas através de uma interface baseada
na web visandofacilitar o acesso de particulares e pequenas instituições de crédito.
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•

Desenvolver o Mercado de Títulos de Dívida Pública: envolver os Municípios e Estados que desejem aceder a

fontes alternativas de financiamento para financiar déficits ou projectos de infra-estruturas, que podem
incluir Obrigações Municipais/Estatais, Obrigações Fiscais (por exemplo, as garantidas por futuras receitas
provenientes de portagens de uma estrada a construir) e Obrigações de Antecipação Fiscal, entre outros.
•

Implementação: a BVM deve contactar os Municípios e Estados para tentar cobrir déficits operacionais

ou financiar projectos específicos e explicar-lhes as vantagens de cotação na BVM (menores custos de
financiamento e menor tempo de acesso aos fundos, entre outros). A bolsa de valores deve contactar os
bancos que realizam actividades de investimento para detalhar os planos, uma vez que seriam estes os
responsáveis pela estruturação da oferta, mas também poderiam pesquisar o mercado para encontrar
os principais candidatos para a emissão de títulos de dívidas (municípios que procuram finalizar projectos de infraestruturas ou executar grandes déficits). Esta seria também uma oportunidade para maior
comunicação com os bancos, bem como de obtenção de mais receitas de corretagem que ajudariam a
estimular o interesse no mercado.

•

Desenvolver Produtos Destinados a Pequenos Agricultores: os bancos tendem a ficar longe de financiar pequenos

agricultores devido à falta de bens para garantia, falta de registo formal (geralmente são negócios geridos
por uma única família que não está registada como empresa) e falta de dados financeiros. Oferecer produtos,
tais como penhoras de culturas agrícolas e securitizar conjuntos de meios de financiamento agrícola podem
ajudar a bolsa de valores a se aproximar dos agricultores e desenvolver a indústria.
•

Implementação: os produtos destinados a pequenos agricultores devem ser desenvolvidos juntamente

com instituições regionais e do sector (incluindo associações e cooperativas agrícolas, instituições
governamentais que apoiam agricultores, compradores de cereais e gado, bem como distribuidores
de sementes e fertilizantes, todos com amplo acesso a pequenos agricultores). Pequenos agricultores
poderiam penhorar uma parte das vendas de suas colheitas para um distribuidor de sementes a fim de
comprar as sementes que necessitam, garantindo assim uma oferta e uma demanda para as culturas
agrícolas oferecidas como garantia na BVM. Para fazer isso, a BVM deve, primeiro, envolver as instituições
governamentais e associações industriais destinadas aos agricultores de modo a avaliar as necessidades
da indústria e usar essas informações para adequar os produtos necessários.

•

Cotação da própria Bolsa: a BVM deve planear a conversão para uma entidade com fins lucrativos e cotar suas

acções, mostrando aos membros negociadores que é uma entidade independente. Isso também ajudaria o
Estado a receber um dividendo sobre o seu investimento e estimular a actividade do mercado de capitais.
•

Implementação: assim que a BVM poder sustentar suas operações com os fundos que gera, a empresa

deve ser registada como uma sociedade anónima de responsabilidade limitada, com fins lucrativos, da
qual o Estado seria o principal accionista (pelo menos até que o processo IPO ser concluído). O Governo
Central deve ser informado sobre os benefícios de cotação da própria bolsa (da maior transparência ao
fornecimento de receitas para o Estado) e fazer com que o Estado defenda a sua cotação em bolsa. Uma
vez convertida a empresa em uma entidade com fins lucrativos, a BVM pode ser cotada no seu próprio
conselho, aumentando o interesse no mercado de acções, tanto de emissores quanto de investidores,
e isso também serviria de exemplo para outras EPs que poderiam ser privatizadas e cotadas na BVM.

•

Exigir cotação pública das instituições financeiras, seguradoras, operadoras de telefonia móvel e outras empresas reguladas: exigir a cotação das empresas financeiras na bolsa de valores aumentará as emissões de acções, bem

como a transparência. Haverá também uma maior supervisão das empresas financeiras devido aos requisitos de divulgação para as empresas cotadas, bem como maior escrutínio por parte dos investidores, o que
deverá impedir que situações como a do NossoBanco e do MozaBanco voltem a acontecer ou, pelo menos,
fornecer aos reguladores ferramentas melhoradas e alertas para tomar medidas correctivas antes que surjam
problemas de solvência. As empresas que poderiam ser obrigadas a cotação em bolsa incluem empresas
em todo o espectro do sector financeiro, desde bancos e gestores de activos às seguradoras e empresas
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de pagamento. Outras empresas que necessitam de grande fiscalização e regulamentação também podem
ser obrigadas a cotação em bolsa, incluindo provedores de serviços públicos (operadores telefónicos e de
telefonia móvel, empresas de serviços públicos - empresas de abastecimento de água, energia e gás, bem
como empresas de transporte).
No Peru, a lei exige a cotacão das empresas financeiras na bolsa de valores a fim de aumentar a transparência,
elevar a confiança na condição financeira e nas operações das instituições financeiras, bem como o aumento
da capitalização de mercado cotado. No Peru há 70 empresas do sector financeiro cotadas. As mesmas representam 40% da capitalização do mercado interno.
Em Moçambique, esperamos que a capitalização dos bancos cotados seja equivalente a 4% do PIB, depois de
subtrair empresas sobrepostas àquelas incluídas em outras iniciativas. Na estimativa, consideramos o valor
contabilístico dos bancos como indicador da respectiva capitalização de mercado.
•

Implementação: reformas legais e regulamentares precisam ser introduzidas. Pode-se precisar de alterar

a lei das instituições de crédito. A BVM precisará de envolver o regulador (Banco Central) e o Ministério
das Finanças para adoptar tal medida. De modo a envolver as instituições financeiras, a reforma deve
ser apresentada como parte de uma reforma mais ampla que inclua impostos mais baixos sobre acções
cotadas. Acreditamos que pode levar entre um e dois anos para as autoridades aprovarem a iniciativa.
O custo da iniciativa não é suportado pela BVM, que ganharia taxas de cotacão e de negociação sobre
as empresas cotadas.

•

Trazer a possibilidade de deter activos moçambicanos através de uma ligação da às Centras de Valores Mobiliários
Internacionais (CVMIs): a bolsa de valores deve procurar estabelecer uma ligação com às CVMIs para que os

participantes estrangeiros possam aceder e custodiar activos moçambicanos através das suas contas nas
CVMIs. Esta iniciativa visa abordar a questão de fricção que desencoraja a participação estrangeira, com
objectivo de melhorar as alternativas de acesso à BVM.
Os investidores estrangeiros que pretendem investir em Moçambique não seriam obrigados a abrir contas
de negociação dentro de Moçambique, se optarem por investir em títulos cotados na BVM, permitindo assim
mais participantes a investir em títulos locais.
•

Implementação: como as CVMIs trabalham com contas colectivas em vez do modelo de beneficiário fi-

nal, os regulamentos devem, excepcionalmente, permitir contas colectivas das CVMIs na CVM da BVM.
A iniciativa deve ser realizada dentro de um ano a um custo de $85000, principalmente relacionado
à harmonização de práticas na implementação da ligação (link). O banco central deve ser incluído no
processo de implementação para assegurar que não haja problemas potenciais com as regras Anti-Branqueamento Capitais (AML).

•

Advogar a criação de um tribunal arbitral independente: introduzir um Tribunal Arbitral dedicado a disputas/lití-

gios relativos ao mercado de capitais, após a experiência do Brasil. Litígios relacionados com o mercado de
capitais podem ser resolvidos mais rapidamente e de uma forma mais eficiente fora de tribunais comuns. O
Tribunal Arbitral resolveria litígios e contaria com um banco independente e dedicado. O mesmo proporciona
um quadro legal de resolução de litígios aos seus participantes, reduzindo o período de resolução de litígios
e honorários para todas partes envolvidas. O tribunal poderia intervir em litígios nacionais e internacionais
entre corretores, seus clientes e outros participantes, quer os procedimentos de arbitragem tenham sido
determinados em um contrato, acordo ou as partes concordaram em recorrer a este Tribunal, ou em qualquer transacção relacionada à bolsa de valores. A bolsa de valores deve seleccionar os membros do Tribunal
Arbitral, definir seu esquema de remuneração, definir procedimentos e o promulgar o quadro regulamentar.
O Tribunal pode intervir através de:
•

Mediação, na qual o Tribunal exprime a todas as partes os benefícios de se resolver diferenças de forma
amigável
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•

Conciliação, o Tribunal recebe os depoimentos das partes, solicita informações e convida-as para esclarecer os pontos em que existam discrepâncias a fim de propor soluções justas.

•

Conciliação de Arbitragem, quando o tribunal proferir uma decisão por maioria de votos, mas moderando
a plena aplicação ou o processo legal.

•

Procedimento de arbitragem, quando o tribunal proferir uma decisão por maioria de votos com a mesma
força de um Julgamento Final do Tribunal.

•

As decisões devem ser cumpridas e ter o mesmo significado legal, como se fossem emitidas por um
Tribunal Nacional e o tribunal deve ter o direito de penalizar de acordo com a seguinte escala acordada:
advertência, penas, multas, suspensão e expulsão.
•

Implementação: os árbitros são pagos pela bolsa de valores e não pelas partes. Em troca, a Bolsa

de valores recebe uma taxa (direitos de contencioso), de acordo com o modo de contencioso e o
montante reclamado, com um limite. É necessária a alteração do artigo 154º do Código de Valores
Mobiliários. O processo para a obtenção de aprovações legislativas deverá levar até 24 meses. Levaria 8 a 12 meses para ter um tribunal arbitral funcional.

•

Advogar o registo de Bilhetes do Tesouro (BT) na CVM e negociação na BVM: os BTs são emitidos pelo sistema do

Banco Central, mas não são registados na CVM e uma negociação secundária é realizado no sistema do banco
e as negociações são autorizadas pelo Banco Central (não aderindo assim à regra 17f-7 da SEC). A negociação secundária dos BTs deve ser levada à BVM para cumprir os regulamentos do Banco de Moçambique,
desenvolver o mercado secundário e dar aos participantes no mercado benefícios de portfolio, bem como o
benefício de comparação e negociação de OTs e BTs dentro de uma única tela (único ecrã).
Registar BTs na CVM aumentaria significativamente as receitas da CVM, enquanto trazer a negociação secundária para a BVM permitiria aos participantes reduzir o custo de ter todos os títulos do Governo negociados
num único sistema.
•

Implementação: a BVM teria que solicitar formalmente ao Banco de Moçambique para transferir a nego-

ciação secundária dos BTs para a BVM e tê-los registados na CVM. A aprovação e implementação podem
demorar de um a dois anos. Os sistemas da BVM estão preparados para registar e negociar os títulos,
portanto os custos da iniciativa estão relacionados à preparação de uma proposta para o Banco Central,
que podem incluir uma análise jurídica e de custo-benefício que poderia custar até $30 000.

•

Advogar para a CVM receber uma licença bancária limitada: A CVM está actualmente impedida de operar com

moeda, o que não requer apenas que vários processos em diferentes sistemas sejam integrados para completar
uma operação (aumentando os riscos operacionais), mas também impede a BVM de oferecer a verdadeira DvP.
Ao se conceder uma licença bancária limitada (banco depositário, ou seja, um banco que faz transacções de
numerário, mas que não pode conceder empréstimos), a CVM pode, internamente, fazer a correspondência
dos movimentos em títulos com os movimentos em numerário ao liquidar transacções, reduzindo assim os riscos. A BVM também seria capaz de ganhar juros sobre fundos depositados (investindo-os em títulos livres de
risco a curto prazo). Assim, a CVM será capaz de fazer a correspondência das transacções com transferências
de fundos, reduzindo os riscos operacionais para os negociadores. A BVM também será capaz de deduzir as
taxas de transacções dos fundos transferidos, que também aumentariam as receitas (particularmente como
os clientes estão, muitas vezes, atrasados em seus pagamentos à BVM, e não são cobrados quaisquer juros
de mora; isto também reduziria os custos indirectos, uma vez que a BVM não teria que entrar em contacto
com corretores para exigir pagamentos).
•

Implementação: o Banco de Moçambique teria que definir as características deste tipo de banco e conceder

à CVM a licença bancária limitada, que poderia levar de dois a três anos. As actualizações do sistema,
tecnologia e aplicativos para gerir fundos devem custar cerca de $500 000 e poderiam ser implementados em dois ou três anos.
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Promover a criação de direitos de tag-along para proteger os investidores minoritários: os direitos tag-along protegem

os accionistas minoritários garantindo que, se o accionista maioritário vender a sua participação, os minoritários tenham o direito de se juntar ao negócio e vender sua participação nos mesmos termos e condições.
Recomenda-se a introdução de direitos tag-along a fim de evitar abusos, proteger os accionistas minoritários
e alinhar a legislação moçambicana ao padrão global de governação corporativa.
•

Implementação: as regras de cotacão na BVM devem ser modificadas. O processo para obtenção de

aprovações poderia levar até 12 meses.

Cotar produtos alternativos para facilitar o financiamento a curto prazo das PMEs: como primeiro passo, a Bolsa pode
ajudar as PMEs admitindo à cotação produtos que possam atender às necessidades de financiamento de curto e
longo prazo das PMEs. As bolsas em muitos países já padronizaram e cotaram produtos bancários de curto prazo
ou produtos OTC (de balcão), como cheques, notas promissórias e outros, reduzindo significativamente o custo
de intermediação desses produtos e forçando os intermediários (bancos, outras instituições financeiras, especuladores, agiotas) a competir para servir às PMEs. Isto transfere o poder de fixação de preços das instituições
financeiras e coloca-o nas mãos das PMEs, que podem então comparar os diferentes intermediários e identificar
qual oferece o menor custo de financiamento.

Ao cotar em bolsa esses produtos para PMEs, a Bolsa pode aproximar-se às PMEs e familiarizá-las com o mercado
de capitais como fonte para suprir suas necessidades de financiamento, em vez de usar os canais tradicionais, como
bancos ou financiadores informais. Isso economizará dinheiro para as PMEs e as fará sentirem-se mais confortáveis
e seguras ao contemplarem a ideia de cotar em bolsa suas próprias acções ou obrigações.

Estimular a liquidez das PMEs ao cotar e negociar notas promissórias e cheques: criar um mercado para notas promis-

sórias Corporativas & do Governo. As notas podem incluir as emitidas pelo Governo nacional e local, agências
governamentais e empresas públicas, bem como empresas locais e internacionais. As notas devem poder ser
endossadas para serem negociadas na bolsa de valores.
Os benefícios de descontar e negociar notas promissórias na bolsa de valores incluem:
•

Proporciona liquidez antes da maturidade/vencimento dos instrumentos (notas promissórias / IOUs)

•

Facilita uma cadeia de pagamento fluída

•

Facilita continuidade na actividade do titular de IOU

•

Cria novos produtos que gerarão novas actividades para a bolsa.

•

Aproxima as PMEs da bolsa, fazendo-as sentirem-se mais confortáveis em financiar as suas actividades/
negócios através da bolsa.

•

Cria novos produtos/linhas de negócio para corretores/bancos que actualmente não existem, o que pode
tornar os bancos mais interessados em mercado de capitais.

Processo de cotacão: as notas devem ser endossadas pelo titular ou beneficiário da venda a favor da CVM, para

negociação na BVM, e depositadas na CVM por um corretor. O titular da venda deve apresentar à bolsa de valores:
a.

estatuto social

b.

endereço

c.

Número de Único de Identificação Tributária

d.

nome dos representantes legais,

e.

demonstrações financeiras auditadas

f.

aprovação interna para vender as notas no mercado e

g.

montante vendido.
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Colocação e Negociação: a ter lugar de preferência por meio de um mecanismo de leilão. Antes de cada leilão de-

ve-se fornecer as seguintes informações: emissor, montante nominal leiloado, conteúdo (cópia fiel), intervalo das
taxas de referência, período de apresentação de propostas e hora do leilão. No caso de venda em lotes, as notas
promissórias de diferentes maturidades serão vendidas em categorias de 3, 6, 12, 18 meses e 2, 3, 4 e 5 anos. É
importante que as colocações e negociações sejam realizadas exclusivamente na bolsa de valores.
Liquidação: é feita em T+0
Custódia: cada vez que uma nota promissória é emitida, a mesma é registada na CVM e a CVM emite um código
para que a nota promissória se torne apenas negociável na bolsa de valores. As notas promissórias devem ser
mantidas sob custódia da CVM.
Alocação: os bancos participantes devem receber uma parte de cada emissão com uma alocação pro-rata para
garantir a liquidez nas colocações e proporcionar-lhes oportunidades de intermediação.
Exemplos: Espanha (BME AIAF) e Argentina (Merval).

Gráfico 31: Etapas na emissão e negociação de produtos alternativos de PMEs

Requisitos: precisa-se introduzir reformas legais e regulamentares. A BVM precisará de envolver o Ministério das

Finanças para permitir que as notas se tornem endossáveis. Também precisa envolver o regulador para aprovar a
negociação das notas. A BVM precisaria ainda de acomodar seus sistemas para o lançamento.
Mais uma vez, o apoio dos potenciais emissores, do lado vendas e da comunidade de investimento, seria útil para
obter todas as aprovações regulamentares e um factor-chave para um lançamento bem-sucedido.
Implementação: acreditamos que pode levar até 18 meses para lançar o produto. Seis meses para consultar o go-

verno, o lado da compra e potenciais vendedores, três meses para realizar uma análise de viabilidade, três meses
para preparar material suplementar e apresentar ao Banco Central, três meses para o Banco Central discutir e
promulgar e três meses para testar a facilidade e o mecanismo.
Uma análise de viabilidade pode custar entre $30 000 e $100 000. A implementação e o teste podem custar até
$50.000. Não vemos qualquer outro custo significativo.
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- Advogar o desenvolvimento de Sociedades de Garantias Mútuas (SGM): lançar um mercado para notas promissórias

garantidas e cheques de pagamento diferido. As notas promissórias e cheques de pagamento diferido são emitidos por pequenas e grandes empresas e Garantidos por entidades de Garantia Mútua. Os emissores serão os
titulares da venda ou beneficiários que endossam cheques e notas promissórias, escritas por pequenas e grandes
empresas e Garantidos pelas entidades de Garantia Mútua.
Garantia: Uma Sociedade de Garantias Mútuas (SGM) é constituída com o objectivo de garantir/cobrir cheques de

pagamentos diferidos e outros instrumentos de curto prazo emitidos pelas PMEs. A SGM garante o pagamento
no caso de incumprimento por parte da PME. Como resultado, as PMEs obtêm acesso ao crédito a taxas baixas,
resolvendo o problema das PMEs de aceder a linhas de crédito dos bancos.
Os parceiros/accionistas da SGM recebem uma dedução nas suas obrigações de imposto sobre rendimento de
acordo com o valor investido na SGM. As empresas com obrigações consideráveis de imposto sobre rendimento
podem encontrar uma grande oportunidade para investir em uma SGM. Os fundos devem ser imobilizados durante
algum tempo – por exemplo, 2 anos em Argentina. Como uma medida do Governo para promover o crédito, 80%
dos fundos devem ser alocados para garantir/cobrir cheques. Pode-se investir os recursos do fundo de garantia
em valores mobiliários líquidos e de curto prazo.

Processo de Cotação em bolsa: as notas devem ser endossadas pelo titular ou beneficiário da venda a favor da CVM,

para negociação na BVM, e depositadas na CVM por um corretor. O titular da venda deve apresentar à bolsa de
valores:
a.

estatuto social

b.

endereço

c.

Número Único de Identificação Tributária;

d.

nome dos representantes legais,

e.

demonstrações financeiras auditadas

f.

aprovação interna para vender as notas no mercado e

g.

montante vendido.

A SGM deve apresentar o montante e a composição do Fundo de Garantia, juntamente com as suas demonstrações financeiras auditadas.
Colocação e Negociação: preferencialmente através de mecanismo de leilão. Antes de cada leilão deve-se fornecer

as seguintes informações: emissor, montante nominal leiloado, teor, intervalo de taxa de referência, período de
apresentação de propostas/hora do leilão. No caso de vendas do lote, as notas promissórias com diferentes maturidadesserão negociadas em categorias.

Liquidação: é feita em T+0
Custódia: cada vez que uma nota promissória é emitida, a mesma é registada na CVM e a CVM emite um código
para que a nota promissória ou cheque se torne apenas negociável na bolsa de valores. As notas promissórias
devem ser mantidas sob custódia da CVM. A CVM deve enviar a seguinte informação sobre a nota/cheque:

a.

data,

b.

emisor e titular da venda,

c.

maturidade, montante,

d.

apresentação do nome do corretor,

e.

detalhes de liquidação e pagamento,

f.

SGM que garante/cobre a emissão.
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Alocação: Os bancos participantes devem receber uma parte de cada emissão com uma alocação pro-rata para
garantir liquidez nas colocações e proporcionar-lhes oportunidades de intermediação. Ao banco de apresentação
será reservada uma parcela maior.

Os bancos devem ter alguma flexibilidade para impor aumentos e descontos.
As emissões devem ser comercializadas com uma taxa de referência e um limite de taxas acima do qual a emissão
é cancelada.
Limites: O montante máximo/limite para ser vendido na bolsa de valores não deve ser 3x superior ao capital da SGM.
Exemplos: Argentina (Merval).
Requisitos da iniciativa: precisa-se introduzir reformas legais e regulamentares. A BVM precisará de envolver o Mi-

nistério das Finanças com a finalidade de aprovar a legislação para criar as SGMs. Também é preciso envolver o regulador para aprovar a negociação de notas promissórias e cheques. A BVM também precisaria de acomodar seus
sistemas para o lançamento. O apoio dos potenciais emissores, do lado vendas e da comunidade de investimentos
seria útil para obter todas as autorizações regulamentares e um factor chave para um lançamento bem-sucedido.
Implementação: acreditamos que pode levar até 24 meses para lançar o produto. Três meses para a realização de

uma análise de viabilidade, até a um ano para consultar o governo e obter a necessária legislação e aprovações
regulamentares, três meses para preparar material suplementar e apresentar ao Banco Central, três meses para
o Banco Central debater e promulgar e três meses para testar a facilidade e o mecanismo. Uma análise de viabilidade pode custar entre $30 000 e $100 000. A implementação e o teste podem custar até $50 000. Não vemos
qualquer outro custo significativo.
Impacto: Novos emissores das PMEs poderão aceder ao mercado e financiar suas necessidades de capital de giro.

Gráfico 32: Etapas na emissão e negociação de produtos alternativos para PMEs garantidos por SGMs
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Promover o desconto de notas promissórias a partir do sistema SISTAFE: as PMEs que fornecem bens ou serviços ao

Governo ou às empresas públicas são pagas várias semanas após a conclusão da entrega de bens ou serviços,
o que reduz o capital circulante disponível e limita o seu crescimento devido à escassez de capital. Uma vez
que os pagamentos são processados através de um sistema eletrónico (e-SISTAFE), logo que os bens ou
serviços são entregues e considerando que todas as compras são garantidas pelo Tesouro nos termos da lei,
os titulares dessas notas promissórias podem vendê-las aos investidores (descontando pagamentos futuros)
na bolsa de valores. Isso permite que as PMEs tenham acesso aos fundos a taxas significativamente mais
baixas do que aquelas oferecidas pelos bancos, enquanto os investidores podem receber melhor rendimento
em seus investimentos sem aumentar o seu perfil de risco.
Considerando que os pagamentos do SISTAFE são garantidos pelo Tesouro nos termos da lei, essas notas
promissórias são títulos virtualmente isentos de riscos, por isso são os primeiros candidatos a desconto na
BVM. Actualmente o sistema e-SISTAFE processa, por mês, 500.000 ordens de pagamento que não são da
folha de salários. Além disso, uma vez que os fornecedores do Governo também estão inscritos na lista de
fornecedores aprovados e toda a transacção é digitalizada, existe um risco muito baixo de fraude. A tecnologia da CVM pode permitir o registo de notas promissórias, bem como interagir com o sistema SISTAFE
para redirecionar os pagamentos electrónicos, logo que um titular vender um título na bolsa de valores. O
Governo também beneficiará de poder pagar em melhores termos (pagando mais tarde e potencialmente
recebendo ofertas inferiores em produtos devido a capacidade de descontar pagamentos). Permitir as PMEs
descontar as suas notas promissórias do SISTAFE na bolsa de valores possibilitará o crescimento dos seus
negócios, uma vez que liberta o capital circulante ligado as contas a receber. Os investidores também seriam
capazes de comprar uma nova classe de títulos de baixo risco, com rendimento melhor do que os depósitos
bancários e ligeiramente melhor do que obrigações do Governo. A BVM ganharia taxas de registo e taxas de
negociação desses títulos.
•

Implementação: a CVM teria que integrar o seu sistema com o sistema SISTAFE, enquanto o CEDSIF teria

que modificar os seus sistemas para permitir o reencaminhamento e rastreamento do estado dos pagamentos. A implementação levaria 18 a 24 meses e custaria $300.000 respeitantes ao desenvolvimento
de módulos de tecnologia para o registo e negociação de notas promissórias do SISTAFE e a integração
dos sistemas com os do CEDSIF.
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IV. Notas Finais
Para concluir, acreditamos que, a longo prazo, uma reorganização da bolsa de valores nos termos das melhores
práticas de governação corporativa, uma privatização parcial e uma cotação da própria BVM na bolsa de valores
seria fundamental para acelerar o desenvolvimento do mercado de capitais em Moçambique. Em primeiro lugar,
acreditamos que a bolsa de valores deve ser um exemplo de uma empresa cotada, observando os mais altos padrões de governação corporativa. A bolsa deve ainda orientar outros potenciais emissores na adopção de elevados
padrões de governação corporativa. Em segundo lugar, vemos que a desnacionalização (parcial) e a cotacão da
bolsa de valores como um passo fundamental para acelerar as mudanças propostas no Plano Estratégico e para
realizar o maior potencial de mercado de capitais possível.
Mesmo se a bolsa de valores mantiver a sua actual estrutura e organização, acreditamos que há lugar para obter
um crescimento orgânico robusto com vista a alcançar os níveis médios de desenvolvimento de mercado de
capitais dos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Acreditamos que o crescimento potencial
ainda é notável se a BVM conseguir, com sucesso, convencer o Governo e outros intervenientes importantes a
implementar o conjunto de iniciativas e reformas propostas no Plano Estratégico.
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ANEXO I:
Alinhamento com os Princípios CPMI/IOSCO
Finalizámos uma breve avaliação das operações da BVM e CVM em relação aos Princípios para Infra-estruturas
do Mercado Financeiro, com foco nas principais lacunas e melhorias sugeridas. Devido à falta de informações
completas, a seguinte avaliação não deverá ser vista como uma avaliação completa destes princípios. No máximo,
a BVM e a CVM observaram os seguintes princípios:
Princípio 1: a base legal é amplamente observada visto que uma base legal fundamentada para cada aspecto ma-

terial das actividades da bolsa de valores e CVM encontra-se em vigor. Em particular, os aspectos fundamentais,
incluindo a liquidação com carácter definitivo, imobilização e desmaterialização de títulos e acordos de DvP
fundaram a base legal. As regras, os procedimentos e contratos são claros e consistentes com as leis e regulamentos relevantes. Como não havia ainda qualquer incumprimento por parte de um participante do mercado, a
aplicabilidade das regras em caso de um incumprimento ainda não foi testada na realidade.
Princípio 2: a governação corporativa é apenas parcialmente observada, uma vez que não há um quadro claro e

documentado de gestão de risco, incluindo políticas de tolerância ao risco, atribuição de responsabilidades, tomada de decisão em situações de crise e emergência e responsabilização por decisões de risco. As disposições
governativas devem garantir que as funções de controlo interno e de gestão de risco tenham autoridade suficiente,
independência, recursos e acesso ao conselho de administração.
Princípio 3: o quadro para a gestão global de risco não é observado, uma vez que a BVM e a CVM têm políticas de

gestão de risco incertas, procedimentos e sistemas mal definidos, os quais permitiriam identificar e gerir riscos.
Não há qualquer Comité de Risco dependente do Conselho para definir as políticas de gestão de risco.
Princípio 4: o risco de crédito é amplamente observado. Dado que a CVM funciona com um ciclo de liquidação T+0
com pré-financiamento total de títulos e as exposições de crédito corrente em dinheiro para cada participante
são cobertas inteiramente com um alto grau de confiança. A exposição potencial de crédito futuro e risco de
crédito podem, no entanto, surgir no caso em que uma transacção liquidada é revertida por algum motivo; por
exemplo, intervenção judicial. Neste improvável, porém possível caso, a CVM pode encontrar-se em uma situação
de “pressa”, uma vez que não tem qualquer fundo de garantia de liquidações e não possui recursos financeiros
para cobrir todas as suas responsabilidades na íntegra.
Princípio 7: o risco de liquidez é amplamente observado. Uma vez que a CVM trabalha com um ciclo de liquidação
T+0 com pré-financiamento total de títulos e as necessidades de liquidez de caixa correntes são cobertas totalmente com um alto grau de confiança. Potencialmente, as necessidades de liquidez podem, no entanto, surgir
no caso em que uma transacção liquidada é revertida por algum motivo; por exemplo, intervenção judicial. Neste
improvável, porém possível caso, a CVM pode encontrar-se em uma situação de “pressa”, uma vez que não tem
qualquer fundo de garantia de liquidações e não possui recursos financeiros para cobrir todas as suas responsabilidades na íntegra.
Princípio 8: a liquidação com carácter definitivo é completamente definida seguindo prescrições da CPSS/IOSCO.
Princípio 9: a liquidação em numerário é observada visto que a CVM realiza liquidações em numerário do banco

central, conforme recomendado.
Princípio 12: troca de sistemas de valor não é observada como intervenção humana – ou seja, sem STP (processa-

mento directo) - na CVM e no banco central e afecta a simultaneidade das duas componentes (DvP) e não assegura
que a liquidação seja realizada para pagamentos.
Princípio 13: as regras e procedimentos relativos ao incumprimento dos participantes são parcialmente observados
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uma vez que a aplicabilidade das regras de aplicação geral não foi testada na realidade por não ter havido ainda
qualquer incumprimento por parte de qualquer participante do mercado. Há alguma margem para dúvida razoável
sobre como uma situação de incumprimento seria gerida pelas infra-estruturas e pelas autoridades.
Princípio 15: o risco geral do negócio/actividade não é observado, uma vez que a BVM geralmente regista perdas

operacionais e depende de subsídios do Governo para continuar as operações.
Princípio 17: o risco operacional não é observado, dado que não há qualquer estrutura para gerir esse risco e, entre
outras questões, a BVM e a CVM não têm um plano de continuidade de negócio/actividade nem de recuperação
pós-desastre e não há qualquer STP pós-negociação.
Princípio 18: os requisitos de acesso e participação são amplamente observados uma vez que, pelo menos em teo-

ria, os critérios para participação permitirem acesso justo e aberto, embora na verdade apenas as organizações
de crédito estejam a participar.
Princípio 21: A eficiência e eficácia são parcialmente observadas, visto que as infra-estruturas carecem ainda de

metas e objectivos definidos que sejam mensuráveis e alcançáveis, nomeadamente, nas áreas de níveis mínimos
de serviços, expectativas de gestão de risco e prioridades de negócio.
Princípio 22: Os procedimentos e padrões/normas de comunicação não são observados, uma vez que a BVM e a
CVM não adoptaram protocolos-padrão de comunicação, tais como FIX e FAST.
Princípio 23: Divulgação de regras, procedimentos-chave e dados de mercado são parcialmente observados, já

que a bolsa de valores não divulga suas demonstrações financeiras e, assim, os investidores e participantes não
podem avaliar, na totalidade, o risco que correm ao negociar na BVM.
Os princípios 5, 6, 10, 11, 14, 16, 19, 20 e 24 não foram avaliados, visto que não são aplicáveis.
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ANEXO II:
Cursos sobre Mercados de Capitais que a BVM pode
oferecer:
1.

Aprenda a Investir na Bolsa de Valores

Com linguagem clara, simples e objectiva, o participante aprenderá o essencial sobre investir na bolsa de valores
e será capaz de começar a investir.
Sobre: tanto se seu perfil de investidor é moderado ou agressivo, você poderá pensar: Onde devo investir um pouco

do meu dinheiro guardado para obter os melhores retornos disponíveis no mercado? A resposta é: na Bolsa de
Valores. Para começar, investir na bolsa de valores pode parecer um pouco intimidativo. E de facto é se você não
sabe nada sobre isso. Portanto, para iniciar as operações da maneira certa, comece por investir no curso online
“Aprenda a Investir na Bolsa de Valores”. Há muito conteúdo gratuito sobre o assunto, mas deve ser aqui onde o
interessado aprenderá os conceitos de forma clara e linear, com os que realmente entendem do assunto.
Objectivo: o curso oferece ao participante uma visão geral sobre o mercado de capitais e o processo de compra
e venda de activos na Bolsa de Valores. Os estudantes aprenderão a identificar activos subvalorizados ou sobrevalorizados e a fazer escolhas de activos com base em Análise Fundamentalista ou Técnica.
Tipo de Aulas: todo o conteúdo pode ser acedido online através de um ambiente de aprendizagem virtual (VLE/

AAV) por 3 meses, sem limite.
Mais-valia: com uma linguagem clara, simples e um método comprovado, as aulas são ministradas por um analista

da corretagem que passa o dia ajudando os locais a investir na bolsa de valores. Após a conclusão do curso, todos
os estudantes recebem um certificado de conclusão.
Contextualização e Requisitos: o curso é adequado para quem quer dar os primeiros passos na bolsa de valores.
Programa do Curso e Referências: além das vídeo-aulas, o estudante terá acesso a brochura do curso digital, com
todo o seu conteúdo mais o Manual Digital disponível em AAV/VLE.

Palestras/Módulos:
Módulo 1: Primeiros Passos –Razões para investir em bolsa. Alternativas de Investimento.
Módulo 2: Introdução ao Mercado de Capitais - Oferta Pública Inicial (IPO). Mercado de acções. Governação Corpo-

rativa. Retorno aos Accionistas. Tipos de Acções.
Módulo 3: Participantes do Mercado
Módulo 4: Como Negociar Acções – Oferta e Demanda. Valorização de Acções / Avaliação Patrimonial. Empréstimo

de Títulos. Eventos Corporativos.
Módulo 5: Risco de Mercado
Módulo 6: Tipos de Análises e Estratégias
Módulo 7: Estratégias de Investimento. Estratégia de Análise Técnica. Emprestas que Pagam Dividendos.
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Módulo 8: Websites e Ferramentas
Custo: Cerca de $100
Palestrante/Professor: Profissional semi-sénior do mercado

2.

Aprenda a Investir em Renda Fixa

Os investidores de todo o mundo investem em renda fixa em moeda local, tirando proveito de altos retornos e
segurança. Só você ficará fora desta festa?
Sobre: os investimentos de renda fixa são muito mais seguros do que a bolsa de valores porque no momento em

que você investe, você já conhece o pagamento que deve receber. As taxas de juros nominais locais são elevadas
e os investimentos de renda fixa no país pagarão os melhores retornos. Não importa se você se considera rico ou
pobre, conservador ou agressivo, experiente ou leigo: todo o investidor deve ter renda fixa na carteira.
Objectivo: entender como os melhores investimentos de renda fixa funcionam, receber juros na sua conta todos
os meses, ficar longe das altas taxas cobradas pelos bancos e fazer com que o seu dinheiro renda muito mais do
que nas contas poupança, certificados de depósitos de grandes bancos, etc.
Tipo de Aulas: Este curso tem 3 horas de vídeo-aulas. Todo o conteúdo pode ser acedido online durante 12 meses,

sem limite no número de visualizações.
Mais-valia: os estudantes serão capazes de se associar a uma comunidade exclusiva no Facebook, onde poderão

debater e discutir questões relacionadas com os temas dos cursos.
Contextualização e Requisitos: este curso não possui pré-requisitos. Foi concebido com linguagem simples e de fácil
compreensão. Você não precisará de fazer contabilidade complexa e quando for necessário calcular algo, você só
precisará baixar planilhas e preencher os campos. A planilha por si mesma fará as contas para si.
Programa do Curso e Referências: os estudantes do curso terão acesso a quatro incríveis planilhas financeiras: 1)

Planilha que mostra qual é o investimento mais rentável em renda fixa; 2) Planilha que calcula se vale a pena
investir em certas classes de activos; 3) Planilha que calcula a rentabilidade efectiva de um fundo imobiliário;
4) Planilha de planeamento financeiro para que você saiba o quanto precisa guardar para alcançar seus sonhos.
Comunidade do Facebook.
Palestras/Módulos: Aprenda a Investir. Como Comprar Títulos Públicos de Activos de Renda Fixa. CDB. LCI-LCA.
Poupanças. Letras de Câmbio. Debêntures. CRI-CRA Letras Financeiras. Fundos de Pensão. Fundos de Investimento Imobiliário.
Custo: $120
Palestrante/Professor: Analista semi-sénior

3.

Como Definir uma Carteira de Bolsa de Valores Ganhadora

Aprenda a investir no mercado de acções com o analista que montou a carteira de acções mais lucrativa.
Sobre: Como Montar uma Carteira de Acções Ganhadora é um programa de vídeo-aulas que ensina como identi-

ficar as acções mais atractivas, as empresas que distribuem os dividendos mais ricos, os instrumentos que fazem
sentido incluir em uma carteira de reforma, opções para tentar lucrar com mudanças no cenário político, acções
que poderiam ser incluídas em uma carteira a ser vendida no mercado de acções, etc.
Objectivo: este curso usa um método de selecção de acções bastante simples, onde você primeiro compreenderá
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a dinâmica do mercado e depois aprenderá como avaliar o valor justo de uma empresa. No final, descobrirá como
identificar as opções com o maior potencial da Bolsa de Valores e estudar em profundidade o caso de carteiras
particulares.
Tipo de Aulas: Além de receber o curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, encontra-se disponível uma co-

munidade exclusiva e restrita no Facebook onde todos os estudantes poderão acompanhar a preparação e actualização mensal da carteira “Onde Investir”. Você saberá em detalhes as razões para a inclusão ou exclusão de
títulos na carteira.
Mais-valia: este não é um curso teórico sobre a Bolsa de Valores, em que o participante aprende uma série de

conceitos com pouca utilidade prática. Todo o conteúdo do curso é pensado pelos profissionais para que você
obtenha o conhecimento necessário para fazer boas escolhas quando decidir o que comprar no mercado bolsista,
respeitando o seu perfil de risco.
Contextualização e Requisitos: este curso não tem pré-requisitos. Foi desenhado com linguagem simples e de fácil

compreensão. Você não precisará fazer contas complexas e quando for necessário calcular algo, tudo será explicado em detalhes pelo professor. Os dois primeiros módulos do curso são introdutórios e ajudam no nivelamento
das turmas.

Programa do Curso e Referências:
Palestras/Módulos:
Módulo 1: Compreender o que é um Mercado de Acções. A evolução do mercado de capitais. Como comprar uma

acção na prática. Acções vs Renda Fixa. Fundos de Acções x Acções. A rotina de mercado e roteiro do investidor.
Acções Ordinárias vs Acções Preferenciais. Acções importantes, de pequena capitalização e menor valor. As 3
maneiras de lucrar com acções. Recompra OPA. As 3 maneiras de perder com títulos.
Módulo 2: Analisar Análise Fundamentalista vs. Análise Técnica. O que é a análise fundamentalista? O essencial da
análise fundamentalista. Balancete. Os principais itens da demonstração dos resultados de uma empresa. Como
analisar os resultados (com casos de estudo). Análise Múltipla. Fluxos de caixa futuros e a taxa de desconto.
Colocar isto em prática em uma padaria. WACC e o valor do dinheiro. Valor presente e perpetuidade. Cálculo da
taxa de desconto. Minhas soluções e conclusões finais. Conceitos de microeconomia e macroeconomia. Como é
que a economia afecta o mercado de acções? Conceito de risco e divisão sectorial. Os 11 principais sectores da
Bolsa de Valores. Conclusão: por que diversificar?
Módulo 3: Investir Como montar uma carteira de acções. Carteira de dividendos. Carteira de reforma. Carteira

agressiva e defensiva. Carteira política. Carteira de curto prazo. Carteira de longo & curto prazo. Análise do cenário
base da economia. Análise dos sectores da Bolsa de Valores. Acções seleccionadas para a carteira. Mudança de
Cenário e Resultado.
Módulo 4: Aprenda a Investir no Mercado de Acções. Introdução. Mercado de acções. Governação corporativa. Abertura
de Capital das Empresas. Retorno para os Accionistas. Eventos Corporativos – Fraccionamento e reagrupamento
- Bônus e subscrições. Participantes do Mercado de Capitais. Controlos do Investidor e Processos de Negociação.
Home Broker e Ferramentas Operacionais. Encargos Operacionais. Índices de Acções. Gestão de Risco. Análise
Fundamentalista vs. Análise Técnica. Tipos de Gráficos e Suporte e Resistência. Fundos e Clubes de Investimento.
Fundos de Investimento Imobiliário. Mercado de Contratos Futuros. Mercado de Opções. Operações a Prazo e
Aluguer de Acções. Estratégias Operacionais. Funcionamento de Médias Móveis.
Custo: $200
Palestrante/Professor: MBA
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Estratégias de Sucesso para Negociadores

Aprenda a viver com o lucro de seus negócios. O curso sobre Estratégias de Sucesso para Negociadores é um
programa de 12 meses que lhe mostra passo a passo as diversas técnicas e estratégias de negociação no mercado.
Sobre: o curso sobre as Estratégias de Sucesso para Negociadores é um programa de 12 meses que lhe mostra passo

a passo as diversas técnicas e estratégias de negociação no mercado. Um grupo de professores foi seleccionado
entre profissionais de destaque em suas áreas de actividade para darem as melhores aulas sobre cada assunto.
Objectivo: a primeira turma deste curso é básica, com o objectivo de dar a todos os participantes um suporte sólido

para entender as fases mais avançadas. Ao longo do curso, os professores analisarão os diferentes assuntos que
um negociador bem-sucedido precisa conhecer. Se você sentir vontade de explorar mais ou procurar melhores
resultados na Bolsa de Valores, este curso é para si!
Tipo de Aulas: este curso tem 96 horas de vídeo-aulas e todo o conteúdo pode ser acedido online durante 1 ano

sem limite no número de visualizações.
Mais-valia: as aulas são ministradas por profissionais do mercado com sólida formação e vasta experiência. Cada

um deles se destaca em diferentes áreas e, por essa razão, o estudante terá aulas sobre diversos assuntos, sempre
com um especialista no assunto.
Contextualização e Requisitos: o curso sobre Estratégias de Sucesso para Negociadores é adequado tanto para

aqueles que se consideram iniciantes em renda variável, como para aqueles que já estão num nível intermediário.
Programa do Curso e referências: Além das vídeo-aulas gravadas, o estudante receberá apresentações em PDF e

outros materiais fornecidos pelos professores. Lembramos que cada professor terá autonomia para disponibilizar
ou não o conteúdo que julgar necessário.

Palestras/Módulos:
Módulo 1: As bases da Bolsa - Agentes Reguladores. O que é a Bolsa de Valores? O que é uma acção? Como comprar

ou vender uma acção. Formas de ganhar com as acções. O dia-a-dia do Investidor. Como Encontrar o Preço de uma
Acção. O que faz uma acção subir ou descer? Economia em nossa vida quotidiana. Microeconomia e o mercado das
bananas. Macroeconomia e tipos de concorrência. Macroeconomia. Sectores de Mercado e os Riscos de Mercado.
Módulo 2: Os Fundamentos da Análise Fundamentalista – Balancete. Demonstração de Resultados do Exercício. EBTI-

DA. Abordagem de Análise Múltipla. Cálculo de Dividendos. O que Procurar no Resultado. Sectores. Composição
da Carteira. É hora de vender? Classificações para venda. Fluxo de Caixa de Análise Relativa. Tomada de decisão.
Material de Apoio. Aulas ao vivo.
Módulo 3: Os Fundamentos da Análise Técnica - Conceitos de Negociação. Factores Externos. Suportes e Resistências.

Teoria de Dow na Prática. Média Móvel (Prática). Fibonacci (Aulas Práticas). Suportes e Resistências (Prática).
Encerramento Técnico Especial.
Módulo 4: Gestão de Risco. Introdução. Estratégia Operacional. Suposições Básicas. Taxa de Sucesso de Retorno de

Risco. Determinação de Entradas e Saídas. Registo de Transacções do Day Trade (Negociação Diária) e Disciplina
Operacional. Indicadores Técnicos que Medem o Risco.
Módulo 5: Psicologia de Mercado. Matemática de Mercado. Factores de Stress
Módulo 6:Day Trade (Negociação Diária) &Swing Trade (Negociação Oscilante)
Módulo 7: Outros Aspectos: Contas, Impostos sobre investimentos em Acções e Renda Fixa. Qual é a Forma Mais

Eficiente de Pagar Menos Impostos?

92

BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

PLANO ESTRATÉGICO 2017-2021 |

2018

Módulo 8: Renda Fixa: Riscos. Preço & Rendimento. Condição Contratual. Risco de Crédito. Negociação. Como

negociar no Mercado de Obrigações.
Custo: $1200
Palestrante/professores: profissionais

5.

Excel para Investidores

Aprenda com professores didácticos os cálculos essenciais que cada investidor deve conhecer antes de tomar
decisões financeiras
Sobre: muitos têm dificuldades com Matemática. Mas aprender a fazer alguns cálculos é essencial para acertar

nas decisões financeiras. A boa notícia é que os participantes não precisam compreender Matemática ou fazer
um curso de Mestrado em Finanças para fazer este tipo de contas. Aprenda com grandes professores os cálculos
essenciais que cada investidor deve conhecer antes de tomar decisões.
Objectivo: neste curso os participantes aprendem de maneira simples e didática os principais cálculos que os

profissionais financeiros fazem quando se trata de dinheiro.
Tipo de Aulas: todo o conteúdo pode ser acedido online durante 12 meses, sem limite no número de visualizações.
Mais-valia: Com uma linguagem simples e um método comprovado, as aulas são ministradas por professores for-

mados em finanças.
Contextualização e Requisitos: o curso foi desenhado com linguagem simples e de fácil compreensão. Você não

precisará conhecer o jargão de mercado ou saber fazer contas complexas para acompanhar as aulas.

Programa do Curso e referências
Palestras/Módulos
Módulo 1: Finanças Básicas. Juros simples e juros compostos. Equivalência de taxas e juros reais. Taxa de juros para

financiamento e leasing. Uso da Tabela de Preço, sistema SAC e comparação de arrendamento com a compra
da propriedade. Como poupar para realizar um sonho e cálculo de renda líquida e bruta. Valor actual e IRR para
Fundos Imobiliários.
Módulo 2: Finanças Avançadas - Rentabilidade. Duração da Renda Fixa. Cálculo dos retornos sobre acções e cálculo
de desconto de dividendos. Rácio Preço-Lucro.
Custo: $50
Palestrante/professor: Analista quantitativo sénior.

6.

Análise Fundamentalista de Empresas

Antes de se tornar um membro de uma empresa, é muito importante conhecê-la bem. Neste curso você aprenderá
como avaliar as empresas em geral, suas demonstrações financeiras e perspectivas.
Sobre: desenvolver seus conhecimentos em Análise Fundamentalista, compreender seus princípios e conceitos,

saber analisar demonstrações financeiras de empresas, avaliação relativa, aprofundar as regras de tomada de
decisão, quantificar estimativas e conhecer as fórmulas de cálculo de múltiplo-justo.
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Objectivo: este curso lhe ajudará a compreender e avaliar as empresas em geral, analisando seus números e de-

monstrações financeiras, a fim de ter uma compreensão mais profunda de sua evolução no mercado, antes de
comprar suas acções na Bolsa de Valores.
Tipo de Aulas: este curso apresenta 7 horas de vídeo-aulas. Todo o conteúdo pode ser acedido online durante 3

meses, sem limite no número de visualizações.
Mais-valia: as aulas são ministradas por um especialista no assunto, com experiência prática no mercado financei-

ro e formação acadêmica sólida. No final do curso todos os estudantes receberão um certificado de conclusão.
Contextualização e Requisitos: para ingressar neste curso introdutório de Análise Fundamentalista, recomendamos
que o estudante já possua conhecimentos básicos, práticos ou teóricos de operações de Bolsa de Valores.
Programa do Curso e referências: Além das vídeo-aulas o estudante terá acesso à brochura digital do curso, com

todo o seu conteúdo. Fichas de Apoio Digitais. Material Prático. Planilha.

Palestras/Módulos:
Módulo 1: O que é análise fundamentalista? Introdução à Análise Fundamentalista. Referências desta Escola de Análise.
Módulo 2: Apresentação de demonstrações financeiras – Balancete e demonstração de resultados.
Módulo 3: Tomada de decisão –Tripod (Tripé)
Módulo 4: Avaliação relativa de – Múltiplos – Pagamento
Módulo 5: Avaliação
Módulo 6: Análise Fundamentalista na Prática – Balancete na práctica. Avaliação na prática. Guia sobre Acções. Ideias

de investimento.
Custo: cerca de $120
Palestrante/professor: Analista em instituições financeiras. Formações realizadas para funcionários bancários e

investidores.

7.

Negociador Pessoal

Aprenda a investir com um profissional!
Sobre: obter ganhos consistentes no mercado financeiro é como pisar em ovos: você precisa ser muito calmo e

cuidadoso para alcançar os objectivos sem cair em armadilhas. Em um ambiente incerto e muito sujeito à aleatoriedade, nada como contar com a assistência de um profissional experiente para queimar etapas e aprender
rapidamente os truques do mercado.
Objectivo: o Personal Trader lhe colocará cara a cara com os profissionais mais experientes do mercado. Você será
capaz de escolher o conteúdo das aulas e obter todas as suas perguntas sobre acções e aplicações financeiras.
Tipo de Aulas: Aulas via Skype ou presenciais (São Paulo). Você pode combinar com o professoros horários que se
adequam a sua agenda e seleccionar o curso em várias aulas.
Mais-valia: A grande vantagem das aulas particulares é que, além do conteúdo que será apresentado, você pode

tirar todas as suas dúvidas com um especialista com décadas de experiência no mercado.
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Contextualização e Requisitos: não há pré-requisitos, já que as aulas serão de um nível mais elementar se você tiver
pouco conhecimento e de um nível mais avançado se você já tiver experiência com acções e outros activos de risco.
Programa do Curso e Referências: estudo de análise técnica de acções, análise fundamentalista, outras aplicações

financeiras ou uma mistura de tudo isso. Como são aulas particulares, o participante prepara o programa sozinho.

Palestras/Módulos:
Módulo 1: Análise técnica: a Análise Técnica e seus princípios. Compreensão, leitura e construção de gráficos. Cria-

ção de Cifras, Tendências e sinais. Estudo de padrões, preços e volumes. Indicadores e Osciladores. Aplicação de
análise técnica em operações durante a sessão de negociação. Estratégias de Negociação.
Módulo 2: Análise Fundamentalista. Os fundamentos de acções, bolsas de valores e mercado de acções. Cenário

macroeconômico global e sua influência sobre o comportamento das bolsas de valores. Sectores. Análise de
Balancetes. Avaliação e múltiplos de açcões. Interpretação de guia de acções. Conceitos de concepção de uma
carteira de investimentos, com componentes de renda fixa. Formas de investir em acções, nomeadamente, day
trade, longo & curto prazo e derivados.
Módulo 3: Day Trader e Cambista
Módulo 4: Swing Trade e Position trade
Módulo 6: Gestão de Riscos: Dimensão da Posição, Cobertura da Carteira, Ferramentas de Gestão de Risco, Moti-

vação e Auto-conhecimento, Desenvolvimento de Plano de Operações, Criação de um Plano de Desenvolvimento
Pessoal.
Custo: cerca de 1300
Palestrante/professor: Analistas Quantitativo e Fundamentalistas Séniores com décadas de experiência.
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ANEXO III:
Notas da Reunião com ERDesk
CVM
•

As empresas usam agentes pagadores para distribuir dividendos e fazer pagamento de juros, mas os mesmos
não passam pela CVM ou BVM.

•

Não existem limitações legais que excluem um depositário de se tornar um banco, mas deve haver obrigatoriedade para apoiar reclamações da BVM e convencer os bancos a usá-lo. Isso também ajudaria no rastreamento de títulos.

•

Os bancos não têm sempre o beneficiário final devidamente identificado e a CVM nem sempre consegue a
informação e não pode rastrear devidamente os títulos.

•

O processo é automatizado na CVM, mas os contratos são enviados para o Banco de Moçambique e processados lá, aumentando os riscos operacionais.

•

Dinheiro em contas de corretagem é detido em bancos comerciais, colocando em risco de insolvência o
referido banco.

•

Um acordo com Euroclear poderia ser obtido e reduziria os riscos operacionais, mas não se têm certeza se
os sistemas actuais estão preparados para lidar com tais negociações. Do ponto de vista jurídico não seria
complicado estabelecer tal acordo.

•

Não existem limites para os tipos de activos que podem ser registados na CVM, porque a lei aceita “outros
activos” (outros valores mobiliários).

•

A legislação actual não é restritiva, há falta de conhecimento e do estado de direito. Pouco é registado na
CVM devido à falta de conhecimento e vantagens fiscais (como créditos fiscais sobre perdas). Os únicos
incentivos são focados em investidores e não em emissores. Também não existem sanções pelo não cumprimento de regulamentos.

Departamento de Tesouro
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•

O Tesouro define as necessidades financeiras para o mês e depois as Obrigações do Tesouro (OTs) são emitidas. O Tesouro está a descomprimir as expirações, mas a emissão está concentrada no intervalo de 3 a 4
anos. A dívida externa caiu e actualmente 60% da dívida é em moeda local.

•

Os Bilhetes do Tesouro (BTs) são de curto prazo, emitidos para necessidades imediatas de tesouraria e estão
fora do orçamento.

•

O Departamento Nacional de Orçamento define a parte externa da dívida, com maturidades estrangeiras
sendo mais longas (30 a 40 anos) e emitidas como empréstimos bilaterais.

•

A emissão em prazos mais (ou menos) longos deve ser adicionada à lei orçamental do ano. Isto deve ser
submetido ao Conselho de Ministros e solicitar permissão para emitir em maturidades mais longas.

•

O leilão holandês com 14 operadores de mercado primário é usado para definir a taxa de juros, com investidores institucionais a investir através de operadores de mercado primário (que de acordo com a lei são os que
garantem o funcionamento do mercado, mas não está muito claro se outros poderiam participar).

•

O Tesouro é responsável pela plataforma do SISTAFE que valida os pagamentos.
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Bancos 1
•

As operações são finalizadas em T+3, mas podem ser feitas em T+0 em caso de compras e vendas imediatas
(comprando para seu livro e vendendo aos clientes).

•

Para o mercado de acções permitir corretagem interdealer (não bancária), os limites de variação de preço
devem ser elevados. Quando as taxas de juros subiram de 10% para 27%, as obrigações emitidas a 10% deixaram de ser negociáveis devido aos limites de variação de preço tornando-as pouco atractivas quando se
comparam aos mais recentes obrigações emitidas a 27%. Os limites de variação de preço num mercado ilíquido
torna muitos títulos indisponíveis para negociação. Em operações do tipo dealer-to-dealer (operador-para-operador) não deve haver limites. A falta de liquidez torna o limite inútil. Em obrigações off-the-run não há
liquidez e existem grandes lacunas na curva de rendimento.

•

São necessários mais incentivos para investir, mas isto pode ser difícil de implementar em tempos de austeridade. Devido à falta de opções de investimento, os fundos acabam optando por investir em depósitos com
rendimentos atractivos.

•

As OTs complicaram os pactos (com rendimentos indexados durante o segundo ano), assustando a maioria
dos investidores e deprimindo o mercado secundário. Um limite sobre rendimentos de depósito poderia
incentivar o mercado (depósitos pagam menos impostos que as obrigações).

•

As baixas taxas (limitadas a 0.2%), bem como as taxas mais elevadas cobradas pelo Millennium e maiores
custos da CVM estão a acabar com o negócio de corretagem. Se a liquidez aumentasse, os custos de negociação pagos ao Millennium cairiam.

•

As regras do Banco de Moçambique estão a bloquear o aparecimento de novos corretores independentes,
que têm de apresentar documentos complexos e ter requisitos semelhantes aos dos bancos.

•

Os fundos de pensão são muito líquidos e estão em busca de investimentos seguros a longo prazo, com taxas
fixas ou indexadas.

•

Não podem atrair muitos investidores estrangeiros devido à incapacidade em observar a Regra 17-f.

•

A negociação de acções é dominada por investidores estrangeiros.

•

Não há qualquer empréstimo de títulos ou venda a descoberto, que exigiria a aprovação da BVM.

Banco Central de Moçambique
•

Os pagamentos do Banco de Moçambique fazem a liquidação de pagamentos. Não há qualquer lei de compensação em Moçambique, tudo vai para os tribunais de insolvência (falência).

•

OTs e BTs são considerados instrumentos da política monetária.

•

Concorda em elevar os limites de variação de preço, visto que isso permitiria participar em mercados secundários.

•

Corretores independentes actuam como um agente bancário e a responsabilidade recai sobre o banco com
o qual operam.

•

Têm os mesmos requisitos que os bancos e não percebem por que não existem corretores mais independentes
a aparecer no mercado, uma vez que demora apenas 90 dias para avaliar um requerimento.

•

As operações de pagamento só podem ser executadas pelos bancos, de acordo com a lei de bancos, o que
teria de ser alterado para permitir que os fundos sejam geridos pela CVM. O banco central teria que pedir ao
governo para alterar isto, se quiser mudanças a este respeito.

•

Não existe legislação sobre finanças islâmicas, BIS está a prestar assistência técnica para a sua criação.

•

BTs são leiloados em um processo de 2 níveis, se nos dois primeiros leilões (para operadores) não houver
liquidez suficiente, um terceiro leilão, no qual os fundos podem participar, é feito (o que leva o rendimento
dos primeiros leilões).
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•

A BVM pediu anteriormente ao Banco de Moçambique para mover os BTs para a CVM e este rejeitou o pedido.

•

Os sistemas utilizados para negociação FX e de obrigações/acções devem ser unificados para poupar custos
de infra-estrutura.

•

O banco planeia lançar um registo de empréstimos e colaterais(Central de Colaterais) utilizado para veículos
e outros empréstimos, que serão protegidos por uma lei.

Banco 2:
•

Os limites de preço estão a limitar a negociação, se um título para de ser negociado por um bom tempo, o
mesmo não poderá ser negociado novamente por razões técnicas.

•

Ao negociar com clientes (acções ou pequenos lotes de obrigações) eles têm que passar pelo sistema, o que
significa que todos podem ver a transacção e é possível que a operação seja fechada com uma contraparte
diferente da pretendida. Isto pode ser um problema maior quando a liquidez melhorar.

•

Acreditam que o mercado primário de 2 níveis está a acabar com a liquidez no mercado secundário.

•

Barclays quer fazer negociações por conta própria e trabalhar no mercado de obrigações, que eles podem
fazer com os BTs (porque de Banco de Moçambique não cobra taxas de negociação).

•

Negociação FX com clientes é feita num sistema proprietário, mas com terceiros é feita através do sistema
do Banco de Moçambique (SAP).

•

Têm problemas em operar swaps (com componentes à vista e a prazo são separadas), razão pela qual apenas
aceitam swaps, não fazem o lançamento destes.

•

Não há qualquer Repartição de Investimento Bancário em Moçambique, tudo é feito na África do Sul. O interesse em cotar em bolsa é muito recente. Muitas empresas não desejam cota rem bolsa para evitar auditorias.

•

Seus sistemas não estão preparados para oferecer custódia a corretores independentes e estão preocupados
com os limites de negociação, temendo perder clientes.

IPEME:
•

As PME representam 98.7% do total das empresas registadas, com 28.6% do PIB e 48.3% do emprego. Elas
enfrentam problemas financeiros com a falta de acesso ao crédito devido a problemas de carácter informal
e de gestão.

•

Os custos e requisitos de financiamento são muito altos para elas, com os bancos a não querer assumir o
risco das PMEs.

•

Acreditam que o requisito de capital de 4 milhões de MT é muito alto e os critérios de estruturação excluem
95% das empresas (que não são S.A. e não sabem como reestruturar-se). As PMEs também não estão familiarizadas com os produtos da bolsa de valores e há falta de uma campanha de informação adequada. Pode-se
incorporar temas sobre o mercado de acções na educação escolar.

•

Os requisitos de cotacão não excluem as médias empresas, mas estas não veem os benefícios da cotacão
ou de operar no mercado de acções. Há falta de produtos concebidos para PMEs (como cheque factoring).

CEDSIF (SISTAFE)
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•

O governo usa regras de contratação para todos os fornecedores. Um plano anual de compras é feito e realiza-se um processo de licitação para cada compra.

•

Desde 1 de Julho utiliza-se o módulo de Capital do Estado (Módulo de Património do Estado), onde os fornecedores são cadastrados e se estabelece os preços de referência. Em seguida, um processo de solicitação
de propostas é conduzido e o Governo compromete os recursos do Estado para pagar e o Tesouro garante
os pagamentos.
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•

O fornecedor é introduzido no sistema e, quando as mercadorias entram no inventário, o fornecedor é pago
no prazo de 60 dias. Se a entrega for certificada, pode-se pagar no prazo de um dia. O contrato assegura o
pagamento.

•

O governo pode oferecer adiantamentos para contratos com uma garantia bancária.

•

Existem 27.600 ordens de pagamento por dia (incluindo salários de 330.000 funcionários) geridos pelo
sistema, o que significa que há cerca de 500.000 instruções de pagamento por mês para os fornecedores.

•

O sistema controla a dívida, mas não os pagamentos a prazo (para bens/serviços entregues/prestados mas
ainda não pagos), que exigiriam alterações nos sistemas e estão abertos a propostas.

•

Está-se actualmente a analisar como integrar o portal do contribuinte no SISTAFE.

Banco Central de Moçambique – Divisão de Mercados
•

Não há operadores primários no leilão de BTs, mas todos os bancos participam. Usa-se o sistema SAP para
os leilões.

•

Há pouca actividade no mercado secundário para BTs e espera-se que o leilão B (que permite que os fundos participem) faça com que as seguradoras comprem os títulos, dado que assim evitariam as comissões
cobradas pelos bancos.

•

Os regulamentos definem que os BTs podem ser vendidos em mercados secundários e que são “valores
mobiliários”, que devem ser registados na CVM; mas isto não é feito, uma vez que se pretende, em primeiro
lugar, desenvolver o mercado.

•

Existem 2 depositários em Moçambique: a CVM e o Banco de Moçambique, que violam os princípios da IOSCO.
Há consciência do risco adicional de ter 2 depositários, mas pretende-se, em primeiro lugar, desenvolver o
mercado antes de transmiti-lo à BVM.

•

Os acordos de recompra são também negociados no sistema SAP, com acordos de recompra definitivos e
reversíveis disponíveis. É um leilão aberto a bancos com empréstimos e mecanismos de depósitos permanentes. Faz-se acordos de recompra principalmente para maior concentração em maturidade de um mês. 12
MT a 15 MT são negociados por dia e usa-se como uma ferramenta de política monetária. Também podem
ser negociados fora do Banco de Moçambique, mas deve-se comunicar ao banco. Eles não fazem o acompanhamento dos titulares dos swaps. Se estiverem registados na CVM, gostariam de ter acesso à informação
que poderia ser fornecida por este.

Banco III
•

PMEs: um conflito de interesse no banco comercial é responsável pelo “apego” aos empréstimos. As questões
de contabilidade (PMEs não terem de apresentar demonstrações financeiras ou serem relutantes em compartilhá-las) juntamente com a falta de educação financeira complicam a questão.

•

As empresas maiores conhecem o mercado de capitais, mas sentem-se mais confortáveis com empréstimos
e não veem as vantagens de ser cotadas em bolsa e resistem em ter que pagar taxas de cotação em bolsa
todos os anos.

•

Todas as empresas devem ser registadas na CVM, mas até mesmo alguns bancos não o fazem, portanto, nem
sequer dizem aos clientes para se registarem.

•

Os clientes também pensam que os custos de transacção são elevados e no BNI prescindiriam da cobrança
das comissões de negociação e colocariam o dinheiro em custódia porque os investidores não querem pagar
comissões adiantadas.

•

CDs ainda não são legais. Os fundos recebem rendimentos mais elevados sobre os depósitos do que em BTs
e só os querem para fins de diversificação.

•

Os bancos dão empréstimos de curtíssimo prazo. Os depósitos também são de curto prazo (70% em depósitos
correntes e 30% a prazo de um ano). Os acordos de recompra também são de muito curto prazo.
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•

Não acha que os actuais instrumentos disponíveis no mercado são adequados para os fundos de pensão ou
seguradoras.

•

Grandes empresas não querem assumir o risco das PMEs e grandes/mega projectos são financiados no exterior.

•

Quer criar um fundo para investir em PMEs com foco social. Primeiro, quer ajudá-las a se transformarem em
SAs. Depois, a saída pode ser realizada vendendo-se de volta ao proprietário. No entanto, os fundos de investimento não são regulamentados. Há uma necessidade de regulamentar vários produtos.

ISSM
•

As seguradoras têm regras de investimento e podem investir principalmente em OTs, BTs, títulos, depósitos,
imóveis, etc. Há uma lista de títulos “elegíveis” nos quais podem investir, se um activo não estiver nessa lista,
não poderão investir nele. Há limites para investimentos em cada categoria, mas actualmente investem apenas
em depósitos e imóveis.

•

O regulador está preocupado com a diversificação (pelo menos a diversificação de depósitos entre vários
bancos).

•

Têm de verificar se vão cumprir com os mandatos de investimento, mas a supervisão e cumprimento não são
muito rigorosos. Os regulamentos permitem a incorporação de novos produtos de investimento.

•

As seguradoras podem investir fora do país com a aprovação do ministro (até 10%).

•

As seguradoras afirmam que não há quaisquer títulos públicos disponíveis para compra. A lei estabelece que
30% de OTs em livros dos bancos devem estar disponíveis ao público, mas os bancos alegam que não há
qualquer procura dos mesmos.

•

Os depósitos tendem a ultrapassar o máximo permitido em carteiras, mas isto é permitido uma vez que eles
alegam não encontrar oportunidades de investimento adequado.

•

Há uma lei que determina que as seguradoras devem investir através de mercado de capitais, mas isso é raramente observado. IMPA e Providente são as que investem mais através do mercado de capitais.

•

Novos produtos exigiriam regulamentos adicionais, mas podem se tornar elegíveis para investimento com
uma nota do regulador (sem alteração da lei).

IGEPE
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•

As empresas com participação do Governo não estão cotadas por causa dos critérios de cotação e o facto
de elas terem um excesso de força de trabalho.

•

O IGEPE vai inspeccionar as empresas que monitora para avaliar quais podem ser vendidas e o mercado de
acções poderia ser usado para isso. Também querem usá-lo para redistribuir a riqueza, querendo ter pessoas
do exterior de Maputo a investir nas empresas.

•

Gostariam que se implementasse o desconto de notas promissórias do SISTAFE, uma vez que eles veem isso
como rápido e seguro.

•

Estão a trabalhar em um sistema de Armazenamento para financiar pequenos agricultores.

•

Não entendem porque existem 2 bolsas de valores em Moçambique e isso confunde as pessoas. Eles precisam
de instituições eficientes para aceder ao financiamento e capital aberto.

•

Eles estão a procura de um parceiro estratégico para ajudar a cobrir as despesas, que não podem ser feitas
pela BVM, mas esta poderia ajudar no fornecimento de tecnologia.

•

Recentemente alugaram 4 aviões, que poderia ter sido feito por meio da BVM (e eles preferiram isso), mas
não sabiam se a BVM poderia ter conseguido lidar com as transacções.

•

Há uma equipe dedicada que é responsável pelas privatizações.

•

Ofereceram-se para participar/ajudar no Conselho Consultivo onde a BVM pode apresentar suas ofertas e
explicar os seus serviços.
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Plano e Orçamento – Ministério das Finanças
•

BTs não fazem parte do Orçamento, mas OTs sim. OTs não podem ser emitidas sem a aprovação do orçamento, o que pode ser retardado por vários meses, portanto são necessárias regras de emissão automatizadas.

•

Procuram evitar a exclusão do sector privado, portanto estariam dispostos a alterar a lei se isso ajudar o
sector privado.

•

Para ter estas regras de emissão automatizadas, deve-se alterar a lei do SISTAFE.

INSS
•

Existem actualmente 500.000 pessoas a fazer contribuições e 51.000 beneficiários.

•

Têm fundos livres significativos devido a suas políticas de investimento.

•

A carteira é actualmente composta por depósitos correspondentes a 60%, obrigações 10% (40% BTs, 60%
OTs), 5% acções e 25% imóveis.

•

O fundo vale actualmente 23.000 milhões de MT e tem rendimento anual de 10.000 milhões de MT.

•

Usam bancos para investir e o Banco Central convidou-os a participar do leilão B de BTs.

•

Usam os bancos comerciais para as operações que exigem custódia.

•

Investem em OTs dependendo do que conseguem obter e de que dinheiro têm disponível para investir. Decisões de investimento são lentas e muitas oportunidades de investimentos são perdidas por causa disso.

•

Não podem investir fora de Moçambique e só podem investir em empresas cotadas.

•

O Conselho de Administração decide sobre a alocação de fundos.

•

A taxa FPC é a taxa de referência para o seu investimento. No último depósito que que garantiram receberam
um rendimento de 26.5%.

•

Também possuem papel comercial e dívida corporativa.
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LISTA DE ABREVIATURAS
ADV			

Volume médio diário   

API			

Interface de Programação de Aplicativos

ATS			

Sistema de Negociação Alternativo (Automático)

AUC			

Activos sob custódia

BIS			

Banco para Liquidações Internacionais

Bps			

Pontos de base / pontos-base

BCP			

Plano de Continuidade de Negócios n

CAGR			

Taxa de crescimento anual cumulativa

CCP			Contraparte Central
CLOB			

Livro de Ordens (Central Limit Order Book)

CPSS			

Comité do BIS sobre Sistemas de Pagamento e Liquidação

CSD			

Central de Valores Mobiliários

DMA			

Acesso Directo ao Mercados

DVP			

Entregavs. Liquidação de Pagamento

EMIR			

Regulamento Europeu de Infra-estrutura de Mercado

ESMA			

Autoridade Europeia do Mercado de Títulos (Valores Mobiliários)

ETF			

Fundos de Negociação em Bolsa  

EBIT			

Ganhos antes de juros e impostos

EBITDA			

Ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização

FMI			

Infra-estrutura de Mercados Financeiros

FIX			

Protocolo sobre Troca de Informação Financeira

BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

103

PLANO ESTRATÉGICO 2017-2021 |

2018

FoP			

Livre de liquidação de pagamento

FX			Câmbio
GDP			

Produto Interno Bruto (PIB)

IFRS			

Normas Internacionais de Relato Financeiro (NIRF)

IMF			

Fundo Monetário Internacional

IOSC\O			

Organização Internacional de Comissões de Valores Mobiliários

IPO			

Oferta Pública Inicial

MM			

Criadores de mercado

OTC			Over-the-Counter (de balcão)
p.a.

		

Por ano

P/E			

Rácio de Ganhos de Preço

RFQ			

Pedido de Cotação

PMEs			

Pequenas e Médias Empresas (PMEs)

SRO			Organização Auto-Reguladora
SSS			

Sistema de Liquidação de Títulos (Valores Mobiliários)

STP			Processamento Directo
T2S			Target2 Securities
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T+N			

Ciclo de negociação concluindo N dias após dia T

UTP			

Privilégios de Negociação Universais

VLE			

Ambiente de Aprendizagem Virtual (AAV)
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LISTA DE ABREVIATURAS
Bolsas de Valores
ASX    			

Bolsa de Valores Australiana

BI			

Bolsa de Valores Italiana

BME			

Bolsa de Valores Espanhola

BVMF3			

Bolsa de Valores de São Paulo-BM&F

BMV			

Bolsa de Valores Mexicana

BVB			

Bolsa de Valores de Bucareste

BVP			

Bolsa de Valores do Panamá

BURSA-M		

Bolsa de Valores da Malásia

BURSA-Ist		

Bolsa de Valores de Istanbul

BVC			

Bolsa de Valores Colombiana

BVRP			

Bolsa de Valores da República Dominicana

BVL			

Bolsa de Valores Peruana

NYSE			

Bolsa de Valores de Nova Iorque

CEESEG (V)		

Grupo de Bolsas de Valores da Europa Central e Oriental – Viena

CEESEG (B)		

Grupo de Bolsas de Valores da Europa Central e Oriental – Budapeste

CME			

Bolsa Mercantil de Chicago

CBOE			

Bolsa de Valores de Chicago

DB1			

Bolsa de Valores da Alemanha

Helex			

Bolsas Helénicas (Grécia)

HKEx			

Bolsa de Valores de Hong Kong

ICE			

Bolsa de Valores Intercontinental

MERVAL		

Mercado de Valores de Buenos Aires
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MOEX			

Bolsa de Valores de Moscovo

JSE			

Bolsa de Valores de Joanesburgo

LSE			

Bolsa de Valores de Londres

NSE & BSE		

Bolsa de Valores Nacional da Índia & Bombaim

NDAQ-OMX 		

Nórdica

Euronext-P 		

Euronext Paris

NZX			

Bolsa de Valores da Nova Zelândia

SGX			

Bolsa de Valores da Singapura

SIX			

Bolsa de Valores da Suíça

TASE			

Bolsa de Valores do Tel Aviv

JPX			

Bolsa de Valores do Japão

TMX			

Bolsa de Valores de Toronto-Montreal

WSE			

Bolsa de Valores de Varsóvia

NSE			

Bolsa de Valores da Nigéria

BSE

Bolsa de Valores do Botswana

		

Luse 			

Bolsa de Valores de Lusaca

MSE 			

Bolsa de Valores do Malawi

NSX 			

Bolsa de Valores da Namíbia

RSE 			

Bolsa de Valores do Ruanda

SEM 			

Bolsa de Valores das Maurícias

USE 			

Bolsa de Valores do Uganda

ZSE 			

Bolsa de Valores do Zimbabwe
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