
ORIENTAÇÕES PARA SESSÃO

• A apresentação durará 30 minutos, seguida por uma sessão de perguntas e respostas de 30 minutos.

• Durante a apresentação, o seu microfone será colocado no modo mudo. No entanto, pode enviar perguntas aos apresentadores por 
meio do chat.

• Uma sessão de perguntas e respostas será realizada após a apresentação. Para fazer uma pergunta, clique em “Levantar a mão” e o 
moderador/a da sessão ativará o som.

• Recordamos que apresentação do seminário será gravada e adicionada a posterior no canal do CEEG/UEM no YouTube.
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O Estudo

• Quais os efeitos da formalização para empresas?
• Empresas manufactureiras em Moçambique (IIM 2012, 2017)
• Metódos quantitativos e qualitativos “mixed methods”
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Informalidade & Formalização

• Economia informal = “Todas as actividades económicas que não são
abrangidas, em virtude da legislação ou da prática, por disposições
formais” (OIT 2006)

• Formalização = Registo da empresa nas autoridades governamentais
• Autoridades locais e/ou nacionais
• Pode, mas não tem que, incluir o registo dos trabalhadores
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Por que formalizar as empresas?

• Pequenos negócios como fonte de empregro, redução de pobreza e 
desenvolvimento económico

• Quais instituições criam um ambiente de negócio favorável?
• Titulos formais:

Negócios informais empresas vibrantes e crescentes
• Direitos de propriedade (de Soto 1989, 2000)

• Banco Mundial adotou idéia dos titulos formais
• Doing Business Reports: Formalização
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Por que formalizar as empresas?

• Objetivo do Gov. Moç.: Formalização das empresas informais
• Balcão de Atendimento Único (BAÚ) (2007)
• Sistema licenciamento simplificado (2012, 2017)
• Sistema de imposto simplificado (2009)
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Efeitos da formalização para empresas?

• Estado da pesquisa: efeitos muito menos positivos que presumido
• Estudos observacionais mais ótimistas que experimentos

• Variavéis omitidas
• Nenhum estudo sobre Moçambique

Sources: Benhassine et al. (2018), Boly (2018), Campos et al. (2018), de Mel et al. (2012), Demenet et al. (2016), 
McCaig & Nanowski (2019), McKenzie&Sakho (2010), Rand & Torm (2012), Sharma (2014)

7



Definição binária da (in)formalidade

Já pago
taxas muito

altas

Sou
inteligente, 

não vou
pagar INSS

Governos, investigadores, ONGs, doadores:

Você não paga impostos, 
você é informal

Você paga impostos,
você é formal
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(1) Informalidade
completa

Nenhum registo/
nenhum documento

(2) Formalidade local
Licenca simplificada do conselho

municipal

Figura 1: Categorias da (in)formalidade em Mocambique

(3) Formalidade nacional
Licenca

&
NUIT da autoridade tributária

(4) Formalidade
completa

Licenca
&

NUIT
&

INSS

Indíce da (in)formalidade

Source: Krause et al. 2010
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Metodologia quantitativa

• Dados em painel: 2012, 2017 (IIM)

Yit = αi + βXit + θSi+ϕFi+εi

• Yit variável dependente: crédito bancário, vendas para empresas estatais, 
inspeções, número de trabalhadores

• Fi variável independente: indíce de (in)formalidade
• αi efeitos fixos da empresa
• θ efeitos fixos do ano
• X variáveis de controlo: características da empresa e do empresário
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Resultados quantitativos

Formalização

Crédito bancário
Vendas para clientes formais

(empresas estatais) 
Inpeções
Número de trabalhadores
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Metodologia qualitativa

• Entrevistas semi-estructurais, observação de participante
• Dois casos de estudo: 2 empresas
• Rastro de processo: Qual o processo entre a formalização e o 

resultado? (Mecanismos)

Formalização Vendas para clientes formais

Sources: Bennett and Checkel (2014), Seawright (2016)
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Objetivos da parte qualitativa

• Explicação dos resultados quantitativos: Dinâmica, mecanismos
• Efeitos diversos: os resultados não são os mesmos para cada empresa
• Variáveis omitidas na análise quantitativa? 
• Post-treatment bias
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Caso 1: O processo da formalização

• Registo de um sapateiro pelo conselho municipal 

Table 2: Firm registration at the municipal level – de jure vs. de facto 

De Jure De Facto 

1639 MZN (27 USD), equal to 0.5 times minimum wage for 
the public sector in 2017 

5700 MZN (100 USD) 

1 day 32 days 
Indefinite validity Annually renewable by paying a few of 300 MZN (52 USD) 
Issuing authority: Any one-stop shop One-stop shops and municipal councils in Maputo City and 

Matola 
Source: Author’s calculations based on GoM 2017 and qualitative participant observation 
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Caso 1: Efeitos da formalização

• Legalidade: Não ter medo de ser fechado/ter o material confiscado

• Formalização não resultou em crédito bancário, vendas para 
empresas formais, empregado(s) ou mais rendimento

• Mais passos são necesários para conseguir esses “benefícios” 
• Formalização não é suficiente
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Caso 2: Antes e depois da formalização

• Serralharia que repara partes de caminhões e machibombos
• Máquinas foram compensação por uma empresa estatal
• Familiar ajudou com dinheiro
• Oficiais chegaram à empresa para explicar que um alvará tem 

vantagens comparado com uma licenca simplificada
• Empresa começou pagar impostos
• Trabalhadores não são registados
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Caso 2: Efeitos da formalização

Alvará Recibos oficiais
com NUIT

Conta empresarial
no banco

Vendas para 
clientes formais

Alvará Crédito
bancário

Alvará Inspeções
Multas

&
suborno

Alvará
Mais

trabalhadores?
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Comparação dos dois casos: Crédito bancário

Sapateiro
• Não cumpre requisitos do banco

• Dificuldades de preencher documentos
formais

• Sem contactos no banco

Serralharia
• Não gosta dos requisitos do banco

• Falta de informação (??)
• Teve crédito no passado

• Conta (empresarial) mais importante que 
titulo formal 

Quant & Qual & Outros estudos: Formalização não resulta em acesso a crédito
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Comparação dos dois casos: Clientes formais

Sapateiro
• Não tem NUIT, sem conta bancária => não

pode dar recibos => não tem clientes formais
• Sem contactos

• Não tem condições para grandes quantidades
• Sapatos não muito relevantes para clientes

formais

Serralharia
• NUIT => recibos => conta empresarial => 

clientes formais
• Empresário era empregado numa empresa

estatal, parece negociar com o governo

• Máquinas permitem produção rápida
• Reparação de veículos relevante para clientes

formais

Quant: Não inclui redes sociais/contactos como variável
Qual:   Acesso a clientes formais depende das características da empresa
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Comparação dos dois casos: Inspeções

Sapateiro
• Material já não pode ser confiscado pelo

conselho municipal devido à formalização

• Multas/suborno devido à falta de 
equipamento básico

Serralharia
• Acordo com oficiais (suborno?)

• Multas/suborno por não cumprir com todas
as regras de impostos

• Lei não transparente, suborno mais barato

Quant: Formalização significa mais inspeçõs e, assim, mais custos
Qual:   Diferentes tipos de multas e subornos dependendo da categoria de (in)formalidade
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Post-treatment bias: algo não discutido

Formalização Resultado

Variável de
controlo

Formalização Mais clientes

Mais
trabalhadores

O efeito causal é distorcido quando incluimos uma variável de controlo que é afectada pela formalização
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Conclusão

• Formalização não resulta em acesso a crédito
• Caracteristicas da empresa e categoria da (in)formalidade

determinam os mecanismos, custos e beneficios da formalização
• Em Moçambique as redes sociais (contactos) são importantes e a 

analise quantitativa não considera isso
• Post-treatment bias: Número de trabalhadores
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Recomendação

• Pesquisadores: 
• (in)formalidade não é binária
• amostras mais homogéneos (?)
• RCT: formalização e contactos com clientes formais

• Governo:
• Crédito bancário não deve ser promovido como beneficio da formalização
• Programas com bancos => melhores condições de crédito
• Programas mais complexos para apoiar as empresas em vez de foco único na

formalização
• Mais transparência
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Obrigada!                                                 Khanimambo!



OBRIGADA!

• Segue a sessão de Perguntas e Respostas

• Para fazer uma pergunta, clique em “Levantar a mão” e o moderador/a da sessão ativará o som.

Série de Seminários do Programa Crescimento inclusivo em Moçambique 
Crescimento inclusivo em tempos de múltiplas crises 


	Slide Number 1
	Os Efeitos da �Formalização de Empresas
	O Estudo 
	Informalidade & Formalização 
	Por que formalizar as empresas?
	Por que formalizar as empresas?
	Efeitos da formalização para empresas?
	Definição binária da (in)formalidade
	Indíce da (in)formalidade
	Metodologia quantitativa
	Resultados quantitativos
	Metodologia qualitativa
	Objetivos da parte qualitativa
	Caso 1: O processo da formalização 
	Caso 1: Efeitos da formalização
	Caso 2: Antes e depois da formalização
	Caso 2: Efeitos da formalização
	Comparação dos dois casos: Crédito bancário
	Comparação dos dois casos: Clientes formais
	Comparação dos dois casos: Inspeções
	Post-treatment bias: algo não discutido
	Conclusão
	Recomendação
	�Obrigada!                                                 Khanimambo!�
	Slide Number 25

