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CONTEXTUALIZAÇÃO

Necessidade de um instrumento
objectivo para avaliar as tendência da
performance do sector empresarial
moçambiano

Excassez de
informação sobre o
estágio do sector
empresarial
moçambicano

Rigidez na
formulação de
políticas de
estímulo
económico
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METODOLOGIA (1/3)

Combinação de
abordagem qualitativa e
métodos quantitativos

Ferramenta de modelagem
macrofinanceira do sector
empresarial desenvolvida pela
CTA

Inquéritos regulares as
empresas sobre o estágio actual
dos seus negócios

METODOLOGIA (2/3)
(i) Índice de Robustez Empresarial (IRE)

𝐼𝑅𝐸𝑡 =

1
3

σ31 𝐼𝑃𝑖

∗ 100

Com

i = 1, 2, 3

et€ℕ

𝑰𝑷𝒊 = 𝐼𝑃(Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, índice de
produtividade, índice da margem de lucro)

Onde:
IPi– índices de performance, podendo ser:
 Índice de Lucratividade (IR) - demostra o lucro obtido por cada unidade monetária despendida, sito é: 𝐼𝑅𝑡 =
𝑅𝐿
𝐶

 Índice de Produtividade (IP)- retrata a receita obtida em cada unidade monetária despendida, e por via disso,
𝑅
demostra o nível de produtividade dos factores de produção: 𝐼𝑃𝑡 = 𝐶
 Índice da Margem de Lucro (IML) - mostra o lucro obtido em cada unidade monetária de receita, pelo que, é
definida pelo rácio entre o resultado líquido e a receita: 𝑀𝐿𝑡 =

𝑅𝐿
𝑅

METODOLOGIA (3/3)
(ii) Índice do Ambiente Macroeconómico (IAM)

𝐼𝐴𝑀𝑡 =

1
4

Com

𝑝

𝑦𝑖 −𝑦𝑡𝑖
4
σ1 𝑝 𝑚
𝑦𝑖 −𝑦𝑖

∗ 100

i = 1, 2, 3, 4

et€ℕ

𝒚𝒊 = 𝑦(Inflação, câmbio, taxa de juros,
crescimento económico)

Onde:
𝒚𝒑 – Representa o pior nível verificado para cada uma das variáveis macroeconómicas
durante o período de 1992-2019
𝒚𝒕 – Representa o nível actual de cada variável macroeconómica.

𝒚𝒎 – Representa o melhor nível verificado para cada uma das variáveis macroeconómicas
durante o período de 1992-2019

AMBIENTE MACROECONÓMICO (1/2)
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Tendência dos Indicadores Macroeconómicos
Macroeconomic Indicators Trend

A análise da tendência das variáveis
macroeconómicas sugere que ao longo do ano de
2020 a taxa de câmbio apresentou uma tendência de
depreciação sistemática. A mesma tendência
verificou-se em relação a taxa de inflação, enquanto
que o crescimentoe conómico retraíu em quase todo o
ano, sendo que a taxa média de crescimento
económico situou-se em -1.28%.

AMBIENTE MACROECONÓMICO (2/2)
Avaliação do Índice do Ambiente Macroeconómico (IAM)
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Em geral, o ambiente macroeconómico tem demostrado uma tendência de
deterioração ao longo do ano de 2020. No IV trimestre o Índice de Ambiente
Macroeconómico reduziu em 0.7pp, de 48.0% para 47.3%, reflectindo a depreciação da
taxa de câmbio, a tímida aceleração da inflação e a contracção da actividade
económica.

DESEMPENHO EMPRESARIAL (1/2)
Tendência das variáveis de desempenho empresarial

Receita e custo (mzn por Unidade de
produção)
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PRINCIPAIS FACTORES QUE
EXPLICAM A TENDÊNCIA
DE MELHORIA DA
PERFORMANCE
EMPRESARIAL NO IV
TRIMESTRE de 2020
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PERSPECTIVAS SOBRE O DESEMPENHO ECONÓMICO NO I TRIMESTRE DE 2021

Ambiente macroeconómico
 Aceleração da inflação – refelctindo o efeito combinado da depreciação cambial e da subida dos preços dos
principais produtos de importação, associada às medidas restritivas anunciadas pelo governo no início do ano, bem
como ao efeito dos ciclones que afectaram o País;
 Contínua depreciação do Metical - devido, por um lado, à tímida recuperação das exportações que condiciona a
disponibilidade da moeda externa no mercado e, por outro lado, à crescente procura pela moeda externa do lado do
governo para satisfazer as despesas de contenção à propagação da COVID-19, esforço de reconstrução dos efeitos dos
eventos climáticos extremos e as necessidades de intervenção para debelar a instabilidade nas Zonas Centro e Norte
do País.
 Aumento do custo do capital - incorporando o efeito da subida da taxa de juros de política monetária (MIMO) em
300pb anunciada pelo Banco de Moçambique em Janeiro de 2021.

Desempenho empresarial
 Abrandamento da actividade empresarial – devido as novas medidas restritivas anunciadas em Janeiro de
2021, aliadas à contínua depreciação cambial, aumento das taxas de juros, calamidades naturais no País e à
insegurança em Cabo Delgado.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS (1/2)
Principais factos do IV Trimestre de 2020

Relaxamento das restrições no âmbito do Estado de Calamidade Pública
Aprovação da Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeira
Introdução da selagem electrónica para mercadorias em trânsito
 Prorrogação da isenção do IVA no Açúcar, Óleos e Sabões até 2023
 Prorrogação do prazo de aplicação das taxas do Imposto sobre Consumos Específicos
até 2022,

AMBIENTE DE NEGÓCIOS (2/4)
Perspectivas para I Trimestre de 2021

Aprovação da Lei de
Minas

Aprovação da Lei Cambial

Aprovação do Regulamento para
os provedores e utilizadores de
internet

IMPACTO DA COVID-19 NO SECTOR EMPRESARIAL EM 2020
Impacto no emprego e funcionamento das empresas
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Resumo do Impacto da COVID-19 no sector empresarial em
2020
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Impacto na receita: 1.1 mil milhões de USD
Impacto no emprego: 90,013 postos de trabalho suspensos
Impacto no funcionamento das empresas: 4,300
empresas suspenderam actividades
Impacto no tempo de actividade empresarial: 885 horas
de trabalho efectivo perdidas

MEDIDAS PARA A MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA COVID-19
 Prorrogação da dispensa dos pagamentos por conta e especiais por conta do IRPC - Aqui
propõe-se que a medida referente a dispensa dos pagamentos por conta e especiais por conta seja
renovada para o ano de 2021, e sua aplicabilidade seja alargada a todas empresas ou pelo menos às
empresas enquadradas no grupo de “pequenos contribuintes” que tenham verificado no exercício anterior
(2019) um volume de negócios não superior a 70 Milhões de Meticais.
 Prorrogação, adaptação e alargamento da abrangência da medida referente à redução do
custo de electricidade – propõe-se que, por um lado, a medida seja prorrogada para um prazo de 12
meses e, por outro lado, seja reestruturada de modo a que seja mais abrangente, incluindo, para além das
PME´s, as empresas de todas dimensões dos sectores críticos (mais afectados pela pandemia) tais como
sector da Hotelaria e Restauração, Comércio e Agricultura. Adicionalmente, propõe-se que esta medida
seja adaptada, isentando, não só a taxa fixa, mas também a taxa de ponta, de modo que, durante esta fase da
crise as empresas suportem apenas o consumo efectivo de electricidade.
 Pagamento das dívidas do Estado com as empresas – O Governo deve acelerar o pagamento das
dívidas junto das empresas (incluindo dívidas referentes ao fornecimento de bens e serviços e o reembolso
do IVA) de modo a capitaliza-las, evitando assim, um colapso do tecido empresarial. Uma outra alternativa
seria a titularização destas dívidas e permitir que estes possam ser usados para o pagamento de impostos
e demais obrigações com o estado.

MEDIDAS PARA A MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA COVID-19
 Renovação da isenção da obrigatoriedade de constituição de provisões regulamentares
mínimas para restruturação de créditos dos agentes económicos afectados pela pandemia da
COVID-19 - a vigência desta facilidade terminou em Dezembro de 2020, afigurando-se, portanto, a
necessidade da sua renovação, de modo que os bancos comerciais continuem com o exercício de
restruturação dos créditos, concedendo diferimentos de pagamento de juros e capital aos agentes
económicos afectados pela COVID-19.
 Reestruturação da linha de financiamento em moeda estrageira (linha dos 500 Milhões de
USD) – Para que esta linha seja efectivamente utilizada pela banca comercial, é necessário que ela seja
reestruturada de tal forma que os 500 milhões de USD sejam transaccionados no Mercado Cambial
Interbancário (MCI) através de uma operação de venda directa aos bancos comerciais.

 Criação de um fundo de apoio empresarial – De acordo com as estimativas da CTA referentes ao ano de
2020, as necessidades de financiamento do sector empresarial ascendiam a cerca de 31 mil milhões de
meticais. Contudo, as linhas de financiamento lançadas pelo BNI cobriram apenas 5% deste montante, isto
é, 1,6 mil milhões.

Pela Melhoria do Ambiente de Negócio
www.cta.org.mz
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