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O que é o IIM 2022?
Visão geral da amostra
Hanna Berkel & Finn Tarp



O projecto IIM
Quando?

– 2012, 2017, 2022

Onde?
– 7 províncias: Maputo Cidade, Maputo Província, Gaza, Sofala, Manica, Nampula, Tete

Quem?
– Parceiros do IGM com outras instituições moçambicanas



O projecto IIM

Objetivos?
– Acompanhar a indústria manufactureira para avaliar seu desenvolvimento ao longo do 

tempo 
– Melhorar o conhecimento sobre o sector privado através de estatísticas
– Entender as mudanças e tendências económicas confrontadas pelas empresas 
– Criar estudos de alta qualidade 
– Apoior na formulação de políticas (industriais)

Porquê?
– Sector manufactureiro é visto como motor da economia



Dados em painel
• Inquirimos 355 empresas em 2012, 2017 e 2022

– Acompanhamos as mesmas empresas num período de 10 anos

• Rica e acurada base de informação
– Alta variedade e eficiência
– Muitos tópicos relevantes 
– Melhora nosso conhecimento sobre o comportamento das empresas manufactureiras
– Permite implementar análises estatísticas profundas

• Efeitos causais
• Descobrir dinâmicas complexas 

– Fazer recomendações de política



Sectores

• 75% concentradas em três sectores
• 40% carpinteiros
• 20% serralheiros
• 15% alimentos

• 2% sector químico



Tamanho

Dimensão # de 
trabalhadores

%

Micro 0 – 9 71%

Pequeno 10 - 49 22%

Médio 50 - 300 6%



Março 2022: Formação dos Inquiridores







Quais são os factores externos e restrições para as 
empresas do IIM? 
O ambiente empresarial moçambicano de negócios e 
restrições
Francesca Gioia



Motivation 
MSMEs are influenced by characteristics of the business environment

Def “Business environment is an aggregate of all conditions, events and influences that 
surround and affect it.”

Investigating these conditions contribute to a better understanding of enterprises performance

• Informal Institutions

• Formal Institutions

• Competitive Environment

• Future Outlook



Formal Institutions 
1. TIME SPENT ON PUBLIC ADMIN  

• 4.5 days per month is the MSME’s average 
time spent on various administrative tasks 
related to dealing with the public sector

• The time increases with enterprise size, 
medium ones spend more than double time 
than micro

• Formal enterprises reported higher time

2. INTERACTION LEVEL  
( # of YEARLY INSPECTION)

• # of inspections has decreased over the 
last 10 years

• 2 inspections per year is the average  
• The number of inspections increases 

proportionally with enterprise size. 
• Formal enterprises are inspected about 

2 times more frequently



Informal Institutions 

• Membership of business association 
increases drastically with firm size, in 
all years. 

• The number of business association 
members has decreased across all 
firms year, over the years. 

• BA are more common among foreign 
firms



The competitive environment
• About 2/3 of enterprises’ 

owners/managers consider the level of 
competition in their line of business to be 
moderate or severe. 

• Small enterprises perceive higher level of 
competition

• Higher competition in the South
• The most competitive sectors are 
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Future outlook: Investment plans
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• The most positive outlook was 
recorded in 2012, while optimism 
faltered in 2017

• In 2022, only 2 per cent will imagine to 
close the business, 85 per cent have a 
positive outlook on the future

• Central regions singled out as 
optimistic

Note: Balanced panel. 
Source: Authors' calculations based on IIM 2012, 2017 and 2022 data. 



Closing remarks
Formal institutions  

– Public sector plays a strong role in shaping the private sector 
outcomes in Mozambique 

– Interaction with the public sector increases with firm size 
– Mechanism to deal with inefficiencies are limited

Informal institutions 
– Low reliance on business associations 
– Satisfaction with those declines in firm size
– Indicating limited prospects for informal interaction to correct for 

imperfections in the functioning of formal institutions. 

Competitions and Investment plans
– Overall, positive outlook on the future
– Competition is perceived to be higher among small firms
– Expansion plans decline with firm size

Policy recommendation
• Support micro and small 

enterprises, which report high 
pressure from competitors



Como estão as empresas do IIM em 2022?
Desempenho, sobrevivência e COVID-19 

Agustina Lopez



• A produtividade laboral é definida como
o valor acrescentado dividido pelo
número de trabalhadores a tempo
inteiro

• As micro empresas têm geralmente
uma baixa produtividade

• As pequenas empresas registaram um
aumento de produtividade em 2020, e
uma redução em 2021

• As médias empresas tiveram uma
tendencia a aumentar produtividade no
período 2015 - 2021

Productividade



Empresas e seu desempenho auto-avaliado
• Existe um aumento da quota de empresas que afirmam ter sofrido grandes perdas:

– para as empresas do tamanho micro, 10 PP
– para as empresas médias 12 PP

• Gaza e Maputo Cidade registram o maior aumento de perdas. As empresas de Manica, 
Sofala, e Tete geralmente obtêm mais lucros do que as empresas de outras províncias



• 105 empresas participaram em 2012 e 2017, e não fazem parte do inquérito de 2022
• As províncias com mais encerramentos são Maputo Cidade e Nampula (38% e 26%)
• Entre 2017 e 2022 fecharam:

– 20% micro empresas
– 28% pequenas empresas
– 32,5% médias empresas 

• Algumas razões para a menor taxa de encerramento das microempresas 
– Menor dependencia de créditos formais
– Flexíveis na adaptação a recessões 
– Falta de outras posibilidades de emprego

Encerramento das empresas



• Das empresas que fecharam, 81% fecharam
em 2019, 2020 ou 2021, provavelmente
afectadas pela pandemia global da Covid-19

• A razão mais comum para o encerramento: 
– Pequenas e médias empresas: 
o A maioria fechou por questões 

financeiras
– Micro empresas: 
o A maioria fechou porque o propietário 

ficou doente ou morreu
Isto está de acordo com os resultados de 
Davies e Kerr (2018) e a sobrevivencia das 
empresas en Ghana

Razões pelo encerramento das empresas



• Efeitos macroeconómicos•
– A taxa de crescimento económico

desceu 3.6 PP
– A taxa de emprego desceu 1.9 PP 

• A amostra informa que aproximadamente:
– 90% dos negócios sofreram impactos

negativos o muito negativos
– 7% não perceberam impactos
– 3% perceberam um impacto positivo o 

muito positivo.

47%

43%

7% 2%

1%

IMPACTO DO COVID-19
Muito negativo Negativo Neutro Positivo Muito positivo

Pandemia da Covid-19 no sector da 
manufactura moçambicano



• Os efeitos mais prevalentes, são a perda de 
clientes (80%) e menor rendimento (88%)

• Entre 20% - 25% das empresas em Maputo 
Cidade, Província de Maputo e Tete 
fecharam temporariamente como resultado 
da Covid-19 

• O encerramento das empresas é mais 
prevalente:

– para as empresas do tamanho médio, 
25%

– no sector têxtil,18,8%
– no sector metalúrgico, 16,7%

• Menos de 3% da amostra relata efeitos 
positivos da pandemia como o aumento dos 
rendimentos ou do número de clientes
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Quem são os proprietários das empresas IIM?
Características dos proprietários e gestores

Ivandra Vieira



Características do Proprietário
• Muitos fatores podem influenciar o desenvolvimento de uma empresa e sua capacidade de 

sobreviver e crescer.
• Entre esses fatores, as características dos proprietários das empresas podem desempenhar 

um papel central. Isso inclui:

a. Características demográficas: como sexo ou idade;
b. Características individuais: como o nível de escolaridade alcançado ou a 

experiência gerencial;
c. Traços de personalidade: por exemplo, adversidade de risco e nível de confiança



Gênero
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Nível de Educação
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Experiência de Gestão
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Propensão ao Risco
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Resumo
• Menos que 10% dos proprietários e gerentes do sector manufactureiro são mulheres

– Não encontramos nenhuma diferença de género em termos de produtividade das 
empresas

• O nível de educação dos proprietários e gerentes está a aumentar
• Os proprietários que estão mais dispostos a tomar riscos, são mais produtivos



Como estão organizadas as empresas do IIM?
Práticas de gestão

Sam Bryson



Motivation

• Large disparity in firm productivity between advanced and emerging economies (Hsieh and Klenow 
2010; Caselli 2016) 

– Cannot be explained by a lack of inputs (undercapitalization) but rather by production efficiency 
(Calderón 2021)

– Role of good management
• Research gap – management and firm productivity:

– Most evidence on large firms and advanced economies
– Management may be important for MSME performance in emerging economies (Bloom and Van 

Reenen 2010; McKenzie and Woodruff 2017)

Policy relevance: Management practices may be important for boosting MSMEs performance 
and manufacturing growth in Mozambique.



Objectives and method

• Objectives:
1. Provide an overview of the level of management quality among Mozambican MSMEs 

across different firm and manager characteristics (e.g. firm size, sector, gender)
2. See whether management quality is associated with firm performance

• Business practices index: 20 survey questions in 2017 and 2022 about…        
(McKenzie & Woodruff 2017)

– Marketing 
– Buying & stock control 
– Cost & record keeping 
– Financial planning 

Marketing 1: Visited at least one of its competitor’s businesses to see 
what prices its competitors are charging?
…
Buying & stock control 2: Attempted to negotiate with a supplier for a 
lower price on raw material?
…
Financial planning 2: Has a target set for sales over the next year? 



List of the 20 business practices



Descriptive results (1)

• Few firms use no business practices and few 
firms use all 20 business practices

• On average, use 55% of business practices 
(11 out of 20)

• McKenzie & Woodruff (2017): Ghana 
44%, Kenya 52%, Nigeria 76%

• No clear trend over time 

• Use of business practices increases with firm 
size

• Cost & record keeping and financial 
planning become relatively more important 
with firm size

Number of business practices applied in 2017 & 2022:



Descriptive results (2)

• In both years, firms in the paper and chemicals sector use the most business practices
• In both years, firms in Maputo City province use the most business practices
• No clear effect of the gender of the owner/manager of the firm on management
• In both years, formal firms (have a NUIT) use more business practices



Management quality & firm performance

• The use of an additional business practice is associated with a 5.7% increase in firm 
performance

• Disaggregated result: ONLY the use of an additional financial planning practice is 
correlated with a 14% increase in firm performance

Conclusion:
1. There is room for improvement in adoption of business practices
2. Financial planning seems to be important for firm performance
3. Targeted training could improve adoption and firm performance of MSMEs



Perguntas & Respostas

Visão geral da amostra
O ambiente empresarial de negócios

Desempenho, sobrevivência e COVID-19
Características dos proprietários e gestores

Práticas de gestão
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Café & Chá
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