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Por que formalizar as empresas?

• Formalizar = Registrar a empresa e os seus trabalhadores nas
autoridades governamentais (nacionais e locais)

• Teoria
• Se as empresas informais forem formalizadas, elas poderão

participar no mercado formal e usar direitos de propriedade
• Em Moçambique a maioria das empresas são informais ou

somente semi-formais
• A formalização é uma solução para melhorar a situação delas?
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Por que formalizar as empresas?

• Muitos dadores internacionais (Banco Mundial, OIT) 
recomendam aos governos africanos formalizar as empresas
• Muitos paises africanos têm programas de formalização
• Um objetivo nacional do GdM é a formalização de empresas

• Esses programas têm o potencial de cumprir os seus objetivos? 
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Contribuição

• Há pouca evidência sobre as consêquencias da formalização para
as empresas
• Dois estudos sobre países africanos

• Benhassine et al. 2016; Campos et al. 2015
• Nenhum estudo sobre Moçambique

• Os resultados dos poucos estudos não são consensuais
• Rand & Torm 2012, Demenet et al. 2014
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Como definir a (in)formalidade?
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Já pago
taxas

muito altas

Sou
inteligente, 

não vou
pagar INSS

Você não paga impostos, 
você é informal

Você paga impostos,
você é formal

Governos, investigadores, ONGs, dodores:

Chen 2012; Guha-Khasnobis et al. 2006



Quadro conceptual
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(1) Informalidade
completa:

Sem documentos formais

(2) (In)formalidade
de liçenca:

Licença (simplificada)
duma autoridade local

(3) (In)formalidade
de impostos:

Licença
&

(NUIT) duma 
autoridade nacional

(4) Formalidade
completa:

Licença
&

(NUIT)
&

Segurança Social (INSS)

Quatro níveis de (in)formalidade

Krause et al. (2010)



Metodologia quantitativa

• Dados: 516 micro, pequenas e médias empresas (MPMEs)
• Dois anos (2012, 2017)
• Sector manufactureiro
• Primeiros dois níveis de (in)formalidade analisados como um 

nível (1&2)
• Razão: Falta de perguntas sobre registo nas autoridades locais
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Resultados quantitativos:
Formalização a formalidade completa
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• Mais vendas às empresas estatais
• Mais contratos laborais formais

• Resultados intermédios que não existem ou são pouco claros
• Investimentos
• Contabilidade organizada
• Crédito
• Inspeçcões
• Vendas a pessoas singulares



Resultados quantitativos

• Poucos resultados significantes
• Alguns resultados pouco claros ou sem efeito

• Semelhantes a outros estudos de países africanos (Malawi e 
Benin)
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E agora, fazer o quê?

• Como podem ser explicados os resultados?

• Que outros efeitos (positivos e negativos) pode ter a 
formalização para as empresas?

• Enfoque quantitativo: Benefícios da formalização
• E os custos?
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Metodologia qualitativa

• Entrevistas qualitativas com proprietários de empresas, 
funcionários do governo e peritos académicos

• Observação participante
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Resultados qualitativos: Semelhanças

Informalidade
completa

(1)

(In)formalidade
de liçenca

(2)

(In)formalidade
de impostos

(3)

Formalidade
completa

(4)

Custos
Taxas e impostos altos

Tempo
Informação

Contactos pessoais
Frustração e stress

Benefícios Reconhecimento legal (?)
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(4) Formalidade completa (3) (In)formalidade de impostos

(2) (In)formalidade de licença (1) Informalidade completa



Resultados qualitativos
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Informalidade
completa

(1)

(In)formalidade
de licenca

(2)

(In)formalidade
de impostos

(3)

Formalidade
completa

(4)

Características • Falta de fluxo
de caixa

• Muito diversos • Boas condições
desde o início

• Boas condições
desde o início

• Visibilidade
pública

Custos • Licença • Inspeccões
• Custos laborais

Benefícios • Mercados
formais

• Clientes
formais

• Flexibilidade

• Clientes
formais

• Trabalhadores
mais
qualificados (?)

Custos Taxas e impostos altos
Tempo

Informação
Contactos pessoais
Frustração e stress

Benefícios Reconhecimento legal (?)

Diferenças

Semelhanças



Conclusão

Altos custos, poucos benefícios

• Empresas de “subsistência” não têm as condições para se 
formalizar

• Empresas maiores têm alguns benefícios, mas são poucos e os
custos são altos

• As empresas moçambicanas são diversas mas a maiora são de 
micro dimensão e de “subsistência”
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Recomendações

• Não forçar a formalização das micro empresas
• O informal é normal 
• Pode ter consequências negativas
• Muitas nem têm que pagar impostos, por isso, o governo

também não ganha nada
• Antes de promover potenciais benefícios da formalização, 

criar e melhorar os benefícios
• Por exemplo, acesso a crédito e concursos públicos

• Empresas de subsistência precisam de programas sociais
• Empresas maiores precisam mais apoio económico

• Menos burocracia no governo, mais acesso a crédito e a 
concursos públicos
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Obrigada!
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