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MOTIVAÇÃO (1)

 Melhorar o conhecimento do sector privado através de dados
quantitativos;

 Facilitar estudos relevantes, e apoiar na formulação políticas;

 Perceber as mudanças e tendências económicas do sector privado;

 Acompanhar o desempenho de empresas, por exemplo em termos de:

 Sobrevivência
 Crescimento

 Painel de dados com base no inquerito realizado em 2006 permite
análises comparativas



MOTIVAÇÃO (2)

Porque o Inquérito às empresas?
 Ponto de partida: Para entender a dinámica das empresas e para desenhar uma

política industrial eficaz, é necessário ter conhecimento do sector empresarial;

 Problema: Há poucos dados fiáveis e atualizados sobre o sector;

 Enfoque às empresas do sector manufactureiro porque tem um alto potencial
de aumentar a productividade da mão de obra.

Quem participou no inquérito as empresas?

 CTA

 Direcção Nacional de Estudos e Análise de Políticas (DNEAP) no Ministério de
Planificação e Desenvolvimento e

 Universidade de Copenhaga (Development Economics Research Group, DERG)



CONTEXTO GERAL

 Moçambique tem registado um crescimento económico robusto e
prolongado, com uma média de aproximadamente 7% ao ano nos
ultimos 20 anos.

 O crescimento de Moçambique foi impulsionado em grande parte
por:
• Novas descobertas de recursos minerais
• O aumento dos preços dos produtos de base
• A recuperação da procura interna (até certo ponto)

 Contudo, este crescimento ainda não esta sendo acompanhado
por uma transformação estrutural generalizada e a redução da
pobreza é menor do que o esperado



MODELO DE TRANSFORMAÇÃO E CRESCIMENTO – NA 
TEORIA

Como funciona a transformação estrutural:

 O crescimento da agricultura favorece e induz um
crescimento urbano-industrial através das contribuições do
capital, do trabalho, da taxa de cambio e do mercado;

 A indústria (começando com o agrobusiness) cresce mais
do que a agricultura;

 Como consequência, a contribuição relativa da agricultura
no emprego agregado e no PIB baixa, devido ao sucesso
em provocar o crescimento do PIB e não à falta de
crescimento absoluto.



TRANSFORMAÇÃO E CRESCIMENTO – NA 
PRATICA
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OUTRAS OBSERVAÇÕES QUE MOSTRAM O 
PONTO DE PARTIDA

 Moçambique não conseguiu industrializar e não tem havido uma mudança 
estrutural a acompanhar o crescimento:

• Há indícios de trabalhadores que se deslocam de empregos com maior produtividade 
para empregos com menor produtividade;

• A capacidade média de produção (excluindo a Mozal) em Moçambique é menor (em 
percentagem do PIB) do que era antes da independência;

• A redução da pobreza é menor do que o esperado. 

 Uma mudança estrutural (a transferência de recursos de usos de baixa 
produtividade para usos de alta produtividade) é necessária em Moçambique 

• Crescimento a longo prazo nao pode ser sustentado na ausência de mudanças 
estruturais 

 A GRANDE QUESTÃO: como perseguir uma industrialização em Moçambique?

• O que pode acelerar a transferência do trabalho de empregos de baixa produtividade 
na agricultura e no setor informal para empregos de produtividade mais elevada na 
agro-indústria, manufactura ou serviços comerciais  ?

• A dinamica do sector industrial é essencial



ASSIM….

 Moçambique enfrenta muitos desafios: para além do sector da
agricultura, a industria (incluindo a manufactureira) tem que
desempenhar um papel crucial no processo de
desenvolvimento;

 Reconhecido pelo governo:
• Estratégia e Politica Industrial (GoM, 2007)
• O Plano Económico e Social (GoM, 2010)
• O Plano de Acção para a Redução da Pobreza para 2011-2014

(GoM, 2011)

 Outros estudos do DNEAP 
(http://www.dneapmpd.gov.mz/index.php?option=com_docman&Itemi
d=54) 



O QUE SABEMOS NA REALIDADE ACERCA DO SECTOR 
INDUSTRIAL EM MOÇAMBIQUE? (1)

 Na década anterior (excluindo a Mozal) o sector industrial teve
a taxa mais baixa de crescimento do que a restante economia
(KPMG, 2011):

• Somente emprega 2.8% da mão de obra (Jones e Tarp,
2012)

• Introduziu muito poucos produtos na ultima metade do
século (Castel-Branco, 2010)

 Krause & Kaufmann (2011) notam que há falta de visão
estrategica/politica industrial clara

• Em qualquer caso: há necessidade de se perceber melhor a
dinâmica (ou a falta de dinâmica) do sector manufactureiro para
melhorar o desenho e a implementação de uma politica industrial



O QUE SABEMOS NA REALIDADE ACERCA DO SECTOR 
INDUSTRIAL EM MOÇAMBIQUE? (2)

 A produtividade é um indicador importante do desempenho e da 
competitividade do sector industrial;

 Existem poucos estudos sobre a produtividade em Moçambique:
• Alguns estudos mostram que o crescimento passado da PTF em 

Moçambique pode ser explicado através das mudanças na utilização da 
capacidade;

• Há preocupação sobre a sustentabilidade de um forte crescimento da 
produtividade uma vez que Moçambique aborda a fronteira tecnológica;

• Estudos anteriores mostram que a industria manufactureira Moçambicana 
tem um dos níveis de eficiência productiva mais baixos da Africa Sub-
Sahariana – muitas empresas ineficientes são capazes de sobreviver no 
sector manufactureiro (sinal de uma limitada destrução creativa?)

 Mas são estimativas baseadas em dados fracos e abordagens 
metodológicas tendenciosas;

 Há necessidade de dados adicionais -> IIM 2012



INQUÉRITOS ANTERIORES 

Quatro inquéritos já realizados: 1998, 2002, 2005, 2008

1998 e 2002: CTA com o Banco Mundial
 152 empresas em 1998 e 193 empresas em 2002
 Geografia: Grandes cidades: Maputo, Chimoio, Beira, Nampula
 87 empresas das 193 em 1998 foram re-entrevistadas em 2002.

2006: CTA com DNEAP (dados 2005)

 190 empresas, a maioria também foi entrevistada em 2002

2009: O Banco Mundial (ICA) (dados 2008)

 599 empresas
 Geografia: Grandes cidades: Maputo, Matola, Beira, Nampula



O IIM 2012

 Os dados do IIM 2012 contêm informações sobre o sector manufactureiro em 
Moçambique: dados sobre 761 micro, pequenas e medias empresas (PMEs);

 Empresas localizadas nas maiores cidades das sete províncias seleccionadas: 
Maputo Cidade, Maputo Província, Gaza, Sofala, Manica, Tete e Nampula;

 Inclui tanto as empresas do sector formal  como as do sectro informal (22% 
são informais);

 216 PMEs das empresas inquiridas ja  tinham sido inquiridas nos dois 
inquéritos anteriores (o Inquérito sobre as Empresas Moçambicanas -DNEAP 
2006 e/ou o ICA 2009);

 Dois objectivos principais da pesquisa: 
• Fazer o acompanhamento do maior numero possível de empresas já inquiridas nas 

pesquisas anteriores de forma a ter uma ideia da taxa de sobrevivência no sector 
manufactureiro e das mudanças do sector;

• Obter uma amostra do universo actual das PMEs manufactureiras em Moçambique 
que seja a mais representativa possível.

Nota: o foco desta apresentação é baseado no relatório do Inquérito ás 
Indústrias Manufactureiras 2012 (IIM 2012)



TEMAS TRATADOS NO RELATÓRIO

 Dinâmica das empresas e os constrangimentos percebidos para 
fazer negócios;

 Emprego e educação;

 Produtividade e investimentos;

 Importância das características (capacidades) do 
proprietário/gestor;

 Estrutura do comercio, dos inputs e das vendas;

 Redes sociais;

 Credito e acesso ao financiamento;

 Informalidade e pagamentos informais.



SINTESE DE AMOSTRA (1)

Estimativa da taxa de saída = 21% (94 dos 447) ao longo de um 
período de seis anos. Traduz-se numa taxa anual de sobrevivência 
de cerca de 96%
É uma taxa de sobrevivência muito alta comparada aos padrões 
internacionais (bom ou mal?). 

Amostra por Província Existente(Est.) Novas firmas Total 
Maputo Cidade 142 126 268 
Matola 17 52 69 
Beira 18 125 143 
Nampula 29 19 48 
Nacala  3 20 23 
Chimoio 7 78 85 
Tete  0 36 36 
Moatize  0 16 16 
Xai-Xai 0 44 44 
Chokwé 0 29 29 
Total 216 545 761 

Nota: Localização baseada com informação da sede da empresa ao invés de local de 
entrevista.  

 



Sector Maputo C Maputo P Beira Nampula Nacala Chimoio Tete* Gaza* Total 
Alimentos, Bebidas, 
Tabaco 

33 14 19 14 8 26 9 5 128 

Têxteis 6  1  2    9 
Vestuário e Calçados 42 4 12 6 2 4 9 14 93 
Madeira e Papel 26 10 26 13 4 10 2 7 98 
impressão e Edição 5  12      17 
Produtos químicos, 
borracha, plástico 

6 2 2      10 

Minerais não-metálicos 24 13 10 2 3 4 1 7 64 
Prdo.  Metalicos 
fabricados 

63 17 24 6 2 20 18 13 163 

Máquinas etc 9 3 1 1 14 
Móveis & indústrias 
transformadoras 

54 6 36 6 2 21 13 27 165 

Total 268 69 143 48 23 85 52 73 761 

Nota: * A categoria Tete abrange a província de Tete (Tete e Moatize) e Gaza cobre província de Gaza (Xai-Xai e Chokwé). Os 
espaços em branco indicam que não há empresas que caem na categoria. 
 
 
 

SINTESE DE AMOSTRA (2)

O IIM2012  abrange mais sectores do que os inquéritos anteriores



SINTESE DE AMOSTRA (3)

68%  sao micro – neste aspecto o IIM2012  diferencia-se 
dos inquéritos anteriores

 Micro Pequena Médio Total 
Alimentos, Bebida, Tobaco 50 48 30 128
Textiles 3 3 3 9 
Vestuário e Calçados 81 10 2 93 
Madeira e Papel 71 22 5 98 
Impressão e edição 8 7 2 17 
Produtos químicos, borracha, 
plástico 

 6 4 10 

Minerais não-metálicos 45 15 4 64 
Produtos Metálicos 125 33 5 163 
Máquinas etc. 7 5 2 14
Móveis e indústrias 
transformadoras 

127 29 9 165

Total 517 178 66 761 

Nota: Os espaços em branco indicam que nenhuma empresas classificou-se na categoria. 
 



RESULTADOS DO IIM 2012



LIMITAÇÕES PARA AS EMPRESAS 
(”DOING BUSINESS”)

Comparando os dados do IFC (2003), DNEAP (2006) e do IIM 2012 constata-se 
que: 

 No geral, as empresas sentem-se menos limitadas em relação a 2003;
 Quatro constrangimentos parecem menos importantes:

• Acesso ao financiamento (embora o financiamento no geral ainda seja considerado um 
problema);

• Instabilidade macroeconomica; 
• Regulamentos laborais (provavelmente seja um efeito da nova lei laboral introduzida 

em 2007);
• Electricidade (consistente com as constantes reduções no número de interrupções no 

sistema de energia, especialmente no sul do pais);
 Um constrangimento que se tornou significativamente mais severo ao longo do 

tempo é o acesso a terra;

• Mais de metade das empresas sentiram-se limitadas em 2012 devido a esse factor. 
especialmente em Maputo, Matola e Beira

 Surpresa: a disponibilidade de mão-de-obra com qualidade suficiente nao é 
(percebida como) uma grande limitação.



2006 2012

Competição com empresas ilegais /contrabando 54.8 56.8
Custo de Financiamento (ex: taxa de juros) 66.2 47.5
Acesso a terra 13.9 46.2
Corrupção no geral 44.4 45.2
Regulações de comercio e alfandegários 36.8 44.7
Corrupção relacionada com as alfandegas 30.5 43.2
Acesso ao crédito externo 35.5 42.9
Acesso ao serviço de apoio ao negocio 30.4 39.4
Práticas ante competitivas (ex. monopólio) 26.4 39.0
Acesso ao credito domestico 58.0 38.7
transporte 25.0 38.7
Acesso a informação de mercado 22.5 36.6
Abertura aos mercados Internacionais 17.9 36.5
Corrupção relacionada coma Inspecção 34.7 34.9
Habilidades e educação dos trabalhadores 30.7 34.8
Instabilidade Macro econ. (infl., taxa cambio) 61.6 33.8
Crime roubo e desordem 30.7 33.8
Electricidade 36.0 33.3
Incerteza politica e económica 40.3 32.8
Taxa Impostos 51.4 28.4
Corrupção relacionada com impostos 26.4 27.9
Regulamentação de Trabalho 44.0 23.3
Licenças e registo de empresas 7.8 23.0
Administração de impostos 32.4 20.0
Telecomunicações 9.5 17.8

Tabela  3: Percepção de constrangimentos pelas empresas 2006-2012, Painel Balanceado (%)



DINAMICA DAS EMPRESAS E CRIAÇÃO DE EMPREGO

 O crescimento (médio) do emprego foi ligeiramente negativo entre 
2006-2011:
• Contudo, o crescimento (mediano) do emprego foi muito negativo

 Muita variação geográfica:
• Em Maputo e Matola foi negativo, em Nacala e Chimoio positivo

 Tamanho e formalidade não tiveram um efeito significativo sobre o 
crescimento:
• Normalmente são variaveis fortemente correlacionadas com o 

crescimento

 As empresas com proprietários estrangeiros tiveram taxas de 
crescimento acima da média;

 Empresas nos sectores alimentício e dos minerais não metálicos 
tiveram taxas de crescimento acima da média.



Micro 12 Pequena 12 Media 12 Total 

Micro 06 82 6 2 90 

(91.1) (6.7) (2.2) (100.0) 

Pequena 06 23 58 11 92

(25.0) (63.0) (12.0) (100.0) 

Media 06 0 7 27 34 

(0.0) (20.6) (79.4) (100.0) 

Total 105 71 40 216 

(48.6) (32.9) (18.5) (100.0) 

Nota: Transições em termos do numero de empresas. Cifras em parênteses em 
percentagem. 

MATRIZ DE TRANSIÇÃO (DE EMPREGO)



MERCADO DE TRABALHO

Percentagem de trabalhadores 
temporários, por tamanho da 
empresa.

Percentagem de trabalhadores que 
recebem o salario minimo, por 
tamanho da empresa.

Em 2005/06 a DNEAP documentou que o uso frequente de contratos precários devia-se à 
dificuldade dos regulamentos laborais 

Em 2007 Moçambique adoptou uma nova lei laboral que reduziu drasticamente os custos 
de despedimento dos trabalhadores permanentes (veja GoM, 2007a)



MERCADO DE TRABALHO – SALÁRIO MINIMO

O salário mediano é 1.978 meticais por mês – muito próximo do 
salário mínimo de 1.975 meticais por mês
Quase 50% dos trabalhadores recebe menos que o salário mínimo

Nota: Contém apenas observações no sector privado, com informações sobre os salários mensais: 410
observações (31 observações acima de 8.000 meticais por mês não mostrado na figura). 2008-MT no eixo X e
as frequências no eixo Y.
Fonte: Calculos dos autores. Usando IOF08/09



MERCADO DE TRABALHO – SALARIO MINIMO 
E VA POR TRABALHADOR

O salário mínimo está acima do nível de produtividade do trabalho para uma grande parte 
da mão-de-obra Moçambicana;

Precisa-se de iniciativas serias para aumentar a produtividade do trabalho – includindo 
actualização das competências.

Nota: Apenas as empresas com menos de 10 trabalhadores. Número 
de observações: 145 (43 informal, 102 formal).



MERCADO DE TRABALHO – PROPORÇÃO DAS 
EMPRESES QUE FORNECAM FORMAÇÃO

 Educação geral e formação profissional não melhoraram suficientemente

 Não podemos confiar nos dados de percepção devido ao problema de selecção 

Nota: Painel equilibrado, ou seja, seguindo as mesmas empresas ao 
longo do tempo. Número de observações: 216.



PRODUTIVIDADE LABORAL E COMPETITIVIDADE

 Os dados do IIM 2012 não sugerem um aumento geral da
produtividade laboral para as empresas manufactureiras
Moçambicanas, em linha com as conclusões de Bila e Rand (2011) –
DNEAP Discussion Paper;

 À luz do crescimento anual de 7-8% da economia Moçambicana, isto
sugere que as PME manufactureiras estão atrasadas em relação ao
crescimento do resto da economia;

 Preocupações de competitividade: o salário mínimo no sector
manufactureiro continua a aumentar a uma taxa acima da inflação.
Cresceu 24% de 2010 a 2011 e 16% de 2011-2012, enquanto a
inflação foi de 10% e cerca de 7%, respectivamente (FMI, 2012).



EXPORTAÇÃO – E HIPOTESE LBE (LEARNING BY 
EXPORTING)

 Muito poucas empresas manufactureiras exportam;

 A variação na participação das exportações ao longo do tempo é muito pouca;
 Há poucas empresas que tornam se exportadoras - porque? 

 Um trabalho qualitativo feito no âmbito do projecto “L2C” sugere que as 
empresas na Africa Austral geralmente “nascem globais” (literatura de gestão) 
- começam como exportadoras e se não tiver sucesso fecham;

 MAS no geral os proprietários não são emprendedores sem experiência;

 Muitos estudos sugerem que muitas empresas aprendem através da actividade 
exportadora e que as repercussões para o resto da economia podem ser 
grandes, dependendo da estrutura de propriedade do exportador;

 Informação qualitativa obtida para os não-exportadores que procuram novos 
mercados sugere que "a falta de conhecimento de mercados potenciais" é a 
restrição mais séria para a entrada no mercado internacional.



IMPORTACÃO E DISPONIBILIDADE DE INPUTS

As importações de bens intermédios 
por tamanho da empresa caíram 

E as preocupações relacionadas com a 
quantidade e a qualidade decresceram

Nota: Painel equilibrado, ou seja, seguindo as mesmas 
empresas ao longo do tempo. Número de observações: 
194 (22 em falta).

Nota: Painel equilibrado, ou seja, seguindo as mesmas
empresas ao longo do tempo. Este indicador não pode ser
construído com os dados ICA09, assim este número só
abrange as empresas da base de dados do DNEAP (2006).
Número de observações: 74 (uma “missing”).



INVESTIMENTOS
Por categorias de tamanho, as empresas manufactureiras Moçambicanas foram
menos propensas a fazer investimentos em 2011 do que em 2006.

No entanto, a proporção de investimentos financiados por fontes  
diferentes dos lucros acumulados subiu no mesmo período (o 
acesso ao financiamento nacional melhorou).

Nota: Painel não balanceado, ou seja, não seguindo as mesmas empresas ao longo do tempo. Usando
um painel equilibrado não faz uma diferença qualitativa. Número de observações em 2006: 139, em 2011:
758 (3 em falta). Duas empresas com mais de 299 trabalhadores excluídos.



TABELA 5.1: PERCENTAGEM DE EMPRESAS QUE FIZERAM INVESTIMENTOS 
DURANTE OS ÚLTIMOS TRÊS ANOS.

Investimento e  financiamento, %. Do Investimento firms

Fez Investimento Fonte própria Empresti.
Bancario

Outras Fontes Obs.

Todas 48.0 88.5 8.2 3.3 758
Micro 44.1 92.8 5.1 2.1 515
Pequena 50.6 87.9 6.3 5.9 178

Media 72.3 69.3 27.0 3.7 65
Informal 35.8 94.3 3.4 2.2 165
Formal 51.6 87.4 9.1 3.5 591
Maputo 53.2 86.2 9.0 4.9 267
Matola 57.4 85.8 10.9 3.3 68
Beira 36.6 86.2 8.3 5.6 142
Nampula 33.3 93.8 6.3 0.0 48

Nacala 56.5 86.2 13.8 0.0 23
Chimoio 57.6 90.3 8.7 1.0 85
Tete 58.3 92.1 7.9 0.0 36
Moatize 31.3 100.0 0.0 0.0 16
Xai-Xai 36.4 98.1 0.0 1.9 44
Chokwé 37.9 100.0 0.0 0.0 29
Note: “outras fonts” includui: 1) capital amigos ou proximo, 2) contribuição dos trabalhadores, 3) emprestimos de pessoa
privadas, 4) pagamentos adiantados de vendas, 5) leasing and 6) other. Source: cálculos do autor usando os dados IIM
2012.



ACESSO AO CRÉDITO
 Relativamente poucas empresas industriais têm demandado crédito em

comparação com outras empresas na ASS (ver Hansen e Rand, 2012.

 Cerca de 23 por cento das empresas tem restrições de crédito. Comparável aos
números em 2006 (ver Byiers et al, 2010 para mais detalhes)

 Analise comparativa: o acesso ao crédito é um problema, 
MAS não maior do que em outros países da África 
Subsariana com rápido crescimento. O constrangimento é 
vinculativo?



INFORMALIDADE E PAGAMENTOS INFORMAIS

 Informação é confiável - discutivel

 345 pagaram ”informalmente” para fazer negócios – estimativa 
baixa (muitas lacunas nas observações);

 Uma proporção maior de empresas informais pagam subornos;

 Os subornos são relativamente grandes, mas com uma grande 
variação regional;

 Os subornos variam na frequência e no tamanho – estudos 
mostram que este e o problema/a distorção  principal para fazer 
negócios.



CONCLUSÃO & ALGUMAS IMPLICAÇÕES DE 
POLÍTICA (1)

 Existe agora uma nova base de dados: um contributo para uma 
discussão e posterior analise;

 É necessário ter cautela na interpretação dos resultados (associação 
versus causalidade);

 É interessante notar-se + (o que melhorou) e – (o que ficou mais 
dificil)
• +: macroeconomia, acesso ao credito, impostos
• -: acesso a terra, problemes com comercio internacional, 

transporte/infraestrutura

 Está claro que informação baseada nas percepções deve ser usada 
com cuidado para a orientação e formulação de politicas:

• Ex. 1: a qualidade da mão-de-obra é uma grande limitação
• Ex. 2: o papel do credito é mais complicado do que parece



CONCLUSÃO & ALGUMAS IMPLICAÇÕES DE 
POLÍTICA (2) 

 Mas outra informação é bastante util – por exemplo: especialmente 
não há muita dinâmica no sector manufactureiro... E entre 216 
sobreviventes ficamos a saber:

• Pouco crescimento no emprego (1.3%) (Maputo/Matola);
• Cresceram mais empresas com estrutura legal (4.3%);
• As empresas com particapação estrangeira criam mais emprego (21.9%);
• Corredores de Nacala e Nampula criam postos de emprego;

 O custo de fazer negocio em Moçambique continua alto 
comparativamente as outras regiões em desenvolvimento:

• Reformas do Clima de investimento são importantes para dar suporte a 
estratégia de competir a nível global;

• O IIM pode apoiar no processo de identificar e entender.



CONCLUSÃO & ALGUMAS IMPLICAÇÕES DE 
POLÍTICA (3)

 Nem sempre o Pequeno é bonito, mas isso não significa que os mega-
projectos vão resolver os desafios das empresas manufactureiras;

 Os resultados do IIM 2012 sugerem ainda que Moçambique precisa de 
uma estratégia industrial abrangente que vai para além do clima de 
investimento:
• Melhorar as infra-estruturas e a formação do capital humano / competências 

que são os principais constrangimentos das industrias manufactureiras;
• Reflectir sobre o papel do IDE no processo de criação de competencias;
• Grande esforço deve se concentrar  na cadeia de valor comercial -

actualmente a maioria das empresas de manufactura produzem apenas para 
uso final - isso pode e deve ser mudado;

 Os efeitos de aglomeração (cluster effects) podem ser potencialmente 
importantes em Moçambique;
• Ex:. Corredor de Nacala

 Necessidade de dar seguimento as inquéritos e ás análises: intervalos 
de 6 anos são claramente muito longos



Muito Obrigado Pela Atenção 
Dispensada!


