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Preços de Transferência como ferramenta de
gestão

Por Aloísio Costa*

Não obstante o Relatório de Preços de Transferência ser crítico sob ponto de vista de
Conformidade Fiscal Regular, tem também um impacto significativo nas operações e na posição
Financeira das organizações.
 
Muitas empresas multinacionais vêem o relatório de preços de transferência como uma
componente de conformidade fiscal, na medida em que o mesmo tem como objectivo explicar,
bem como servir de base para a mediação das transações com as entidades relacionadas e que
tenham operações vinculadas entre si, relativamente a determinado exercício.
 
Servindo desta forma, de ónus de prova relativamente a informação apresentada nas
demonstrações Financeiras anuais às Autoridades Fiscais.
 
Como resultado, os preços de transferência têm tendencialmente sido tratados como uma
reflexão tardia pelos gestores de topo, o que pode ter consequências significativas na
operacionalização das transações, bem como de impacto financeiro, visto que estão sujeitos a
correcções fiscais em sede do Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas.
 
É nosso entendimento que, muito além de garantir que o relatório de preços de transferência
cumpra com o seu propósito de obrigatoriedade fiscal e evidencie o princípio de plena
concorrência, este deve ser olhado numa perspectiva de planeamento de negócio.
 
Igualmente, é importante que as empresas garantam o controlo regular de procedimentos e
políticas de preços de transferência para que possam ser geridas de forma eficiente ao longo de
cada período.
 
É neste contexto que, a equipa de Preços de Transferência da RSM Moçambique, se dedica a
este tema de modo a que possa ser incluído no planeamento corporativo de forma eficaz.
 
Se quiser saber mais, por favor envie-nos um email para rsmmocambique@rsmmz.com

*Consultor Fiscal e de Preços de Transferência

Mercados Financeiros e Literacia
Por Banco BiG Mozambique*

O Comité de Política Monetária do Banco de Moçambique reunido a 21 de Julho, decidiu manter
inalteradas as taxas directoras, tendo por base expectativas de uma desaceleração do
crescimento de inflação e a sua retoma para níveis de 1 dígito no médio prazo, decorrentes do
abrandamento da procura externa e consequente desaceleração dos preços internacionais das
mercadorias, num contexto de manutenção da estabilidade cambial. O Comité voltará a reunir-
se a 30 de Setembro.

MERCADO DE CAPITAIS - PRIMÁRIO

Nos leilões de Obrigações do Tesouro ocorridos em Agosto, o Tesouro emitiu a OT 2022 S7
com maturidade de 4 anos a taxa fixa de 17,75% em ambas as sessões. No primeiro leilão
registou-se um rácio de procura/oferta de 66,98%, e a taxa média da emissão foi de 19,09%, e
no segundo leilão o rácio de procura/oferta foi de 176,20% e a taxa média foi de 19,63% tendo o
Tesouro conseguido arrecadar os MZN 4.000 milhões pretendidos. A final de Agosto, o Tesouro
já tinha conseguido arrecadar perto de 42% (mais de MZN 22.200 milhões) dos MZN 53.081
milhões definidos no Orçamento do Estado (OE) para 2022.

TAXAS DE JURO DE REFERÊNCIA

1 - Dados referentes ao CPMO de 19 de Maio de 2022.

Fonte: Banco de Moçambique, Associação Moçambicana de Bancos (AMB)

BVM – Obrigações

No mercado secundário de dívida, no mês de Agosto foram transacionados cerca de MZN 1.934
milhões em Obrigações do Tesouro (um montante -2% inferior ao período homólogo). Nos
primeiros 8 meses do ano, já foram transacionados mais de MZN 11,3 mil milhões em
Obrigações do Tesouro no mercado secundário. Foram simultaneamente transacionados mais
MZN 43 milhões de Obrigações Corporativas neste mês, tendo este sido o mês com maior
volume transacionado em Obrigações Corporativas em 2022.

O quadro acima, apresenta as acções com maior volume de transações nos últimos seis (6) meses.

MERCADO DE CAPITAIS – SECUNDÁRIO
BVM – Acções

No mercado accionista moçambicano, o mês de Agosto voltou a ser um mês negativo para as
acções da CDM e CMH, tendo a CDM fechado a MZN / acção 50,00 (-28,57%), com um volume
mensal de MZN 714 mil, e a CMH a MZN / acção 1.538,00 (-45,07%), com volume mensal de
MZN 1,4 milhões respectivamente. As acções da HCB apresentaram uma valorização de
+38,33% tendo fechado a cotar MZN / acção 2,49, com um volume transacionado de MZN 837
mil.

Fonte: Bolsa de Valores de Moçambique e Banco BiG Moçambique, S.A

Volume Transacionado Cumulativamente no Mercado Secundário

O mercado secundário continua a apresentar um crescimento significativo face aos anos
anteriores, tendo cumulativamente transacionado até final de Agosto, um volume de cerca de
MZN 11.451 milhões, +106,0% superior ao volume transacionado no período homólogo. Com
esta tendência, estima-se que no mês de Setembro o mercado irá superar o total do montante
transacionado em 2021.

*Banco de Investimento

Fonte: Bolsa de Valores de Moçambique e Banco BiG Moçambique, S.A

Eventos futuros

Carlyle Partners Pension Fund Training foi concebido para Trustees, RH e outros profissionais
que possam já estar a trabalhar com fundos de pensões nas suas empresas ou que estejam a
procura de implementar um.

https://www.carlylepartners.llc/so/13OCs9urp/c?w=QLaIPJME0ov0n1_YnQvSMlcDQo1HETcJEw86vo9Iaq4.eyJ1IjoibWFpbHRvOnJzbW1vY2FtYmlxdWVAcnNtbXouY29tIiwiciI6IjM5ZDVmYWYzLWUxNDItNGM5YS0zNTY1LTdiODBiYTIwZTIwZCIsIm0iOiJscCJ9


Publicação do Mês

A Carlyle Partners é uma empresa de consultoria e mediação de seguros especializada em Saúde, Vida e
Pensões, devidamente autorizada pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM).

E-mail: corporate@carlylepartners.llc

Carlyle Partners | Av. Marginal,
141C Rani Towers 6th floor

+258 85 792 1192

Website:
https://www.carlylepartners.llc/

CEO Summit: “O Seguro Deve ser uma
Questão Cultural no Mundo dos

Negócios”
Fonte: Diário Económico*

As questões relacionadas com o tema “Seguros” continuam ainda a ser motivo de grande
debate ao nível do empresariado moçambicano, pelo facto de algumas empresas não
disporem, até agora, deste mecanismo devido a vários factores relacionados com a
organização interna.
 
Num painel subordinado ao tema “O Papel dos Seguros na Economia Nacional”, o PCA da
Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE), Joaquim Langa, defendeu a questão da
importância do seguro para aceleração da economia nacional, alertando que é sempre
saudável que as empresas e os seus colaboradores estejam devidamente assegurados, como
forma de os proteger dos eventos não planificados.
 
Segundo o PCA, os seguros devem ser vistos como investimentos no futuro, que servem para
precaver as empresas, visto que quem faz a economia do País são os empresários. A questão
dos seguros deve ser cultural no mundo dos negócios.
 
“Os seguros servem para precaver as empresas sobre eventos futuros, fazendo que as
mesmas tenham a possibilidade de fazer o negócio durar mais tempo. É um mito pensar que as
seguradoras estão para tirar dinheiro das empresas ou das pessoas. O seguro é uma questão
cultural do mundo dos negócios”, secundou.
 
Para Joaquim Langa, são ainda poucas as empresas que optam pelo seguro, seja de saúde,
contra todos os riscos ou, mesmo, o simples seguro de instalações, recordando que foram
várias as empresas que deixaram de funcionar após a passagem dos ciclones Idai e Kenneth
devido à ausência destes seguros.
 
“Há dias, foram várias as empresas que terminaram de receber os valores dos seguros,
empresas afectadas pelo Idai. O seguro deve, então, servir para ‘socializar’ contra o risco, deve
ser a base de aproveitamento das oportunidades, da inclusão financeira e dos megaprojectos”,
alertou.
 
Das mais de 100 empresas presentes no evento, menos dez demostraram estar totalmente
seguradas.

*Portal de informação Económica, Financeira e de Negócios

Notícias

https://www.carlylepartners.llc/so/c6NzqVEmv/c?w=ftGUQtcDBimlLMaffUvtFljNTsK_bkGcweuEtSjtd6w.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tYXBzLmdvb2dsZS5jb20vP3E9Q2FybHlsZStQYXJ0bmVycyslN0MrQXYuK01hcmdpbmFsJTJDKzE0MUMrUmFuaStUb3dlcnMrNnRoK2Zsb29yIiwiciI6IjIyN2FkY2I0LTZjMGUtNDQ4YS0zZWQ2LTRlMjhjOGUyMjQ4YSIsIm0iOiJscCJ9
https://www.carlylepartners.llc/so/c6NzqVEmv/c?w=Dql2JT7KD6ZGatDJBOhMG1DVtPTgJcMr_wQgZP74JQc.eyJ1IjoidGVsOiUyQjI1OCs4NSs3OTIrMTE5MiIsInIiOiIyMjdhZGNiNC02YzBlLTQ0OGEtM2VkNi00ZTI4YzhlMjI0OGEiLCJtIjoibHAifQ
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