
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Departamento de Economia, Sociologia e Gestão 

Empreendedorismo (in)formal:  

Proposta de uma política de formalização para a região 

de Cabinda. 

Versão Definitiva 

Dissertação de Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais 

LUKOMBO MATONDO AUGUSTO 

Professora Doutora Carla Susana da Encarnação Marques 

VILA REAL, Fevereiro 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | i 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Empreendedorismo (in)formal:  

Proposta de uma política de formalização para a região 

de Cabinda. 

 Versão Definitiva 

Dissertação de Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais 

De: 

Lukombo Matondo Augusto 

Orientação: 

Prof.ª Doutora: Carla Susana da Encarnação Marques 

Composição do Júri: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

VILA REAL, Fevereiro 2019 





Página | iii 

Dissertação apresentada à 

Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, como requisito para a 

obtenção do grau de Mestre em 

Ciências Económicas e 

Empresariais. 





Página | v 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço ao meu Senhor “DEUS” a Ele toda Glória pois por ele vivemos, existimos, 

concedeu-me inteligência e sabedoria, permitiu que ao longo destes três anos na UTAD 

terminasse em vida. 

A todos os docentes desta instituição pelo o conviver, aprendizado e colaboração deste 

trabalho, em particular agradeço a Professora Drª. Carla Susana da Encarnação Marques 

por toda competência, dedicação, paciência, fidelidade e ensinamentos na nossa pesquisa. 

De grosso modo o meu muito obrigado aos colegas, a Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro e a todos quanto contribuíram direta ou indiretamente para o meu progresso 

académico, social e cultural. 





Página | vii 

À Deus, meu Grande Mestre e 

Senhor. 

Aos meus Pais, Kamamboteko Augusto e Nsimba Lutonadio, por todo amor e Fé. 

       À Emanuel Mvuatu de Almeida Augusto meu Primogénito, meu choro e 

esquecimento das magoas da vida. 
Maria Fernanda de Almeida, minha esposa por acreditar e encorajamento. 





Página | ix 

“Investir em Conhecimento rende sempre os melhores lucros.” 

Anónimo 





Página | xi 

RESUMO 

Cabinda é a província geograficamente mais a norte das 18 províncias da República de 

Angola. A capital da província de Cabinda é a cidade de Cabinda, conhecida também com 

o nome de Tchowa ou Tchiowa. Tem uma superfície de 7 283 km² e cerca de 801 374

habitantes. A população de Cabinda pertence na sua quase totalidade aos povos bantu, 

mais concretamente ao grupo Fiote, cuja língua, o Ibinda, é um dos dialetos do Kikongo. 

Administrativamente, a província é constituída pelos municípios de Cabinda, Cacongo 

(ex Landana), Buco-Zau e Belize. Assim, o presente estudo tem como objetivo a 

caraterização do empreendedorismo (in)formal em Cabinda de forma a identificar os 

fatores pessoais que podem levar à motivação da formalização do negócio e, desta forma, 

sustentar uma sugestão de uma política pública de formalização de micro-

empreendedorismo nesta Província e no país. 

Foram processados os dados através do Software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS-versão 25), para realizar a análise descritiva e o SEM-PLS para testar as 

hipóteses de investigação através de equações estruturais. A amostra do presente estudo 

é de 130 Micro, Pequenas e Médios Empreendedores (in)formais da zona urbana e 

periférica do município sede de Cabinda. O instrumento utilizado para recolha de dados 

foi operacionalizado através de um inquérito sob forma de questionário. O estudo é 

quantitativo, uma vez que procuro quantificar e obter novas descobertas sobre o tema. 

Relativamente à influência dos fatores psicológicos na orientação empreendedora 

individual verifica-se a existência de uma influência significativa dando suporte à 

hipótese 3. O género tem influência na motivação para a formalização do negócio bem 

como na orientação empreendedora individual dando suporte às hipóteses 4 e 5. No que 

concerne à hipótese 6 verifica-se que esta é suportada, uma vez que as motivações para a 

criação do negócio impactam significativamente nas motivações para a formalização do 

negócio. 

Palavras Chave: Micro-Empreendedores informais, fatores pessoais, políticas públicas, 

motivações, Perfil empreendedor. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncias_de_Angola
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabinda_%28cidade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bantos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fiote
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibinda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dialecto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kikongo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabinda_%28cidade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cacongo_%28Angola%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buco-Zau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belize_%28Cabinda%29
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ABSTRACT 

Cabinda is the northernmost province of the 18 provinces of the Republic of Angola. The 

capital of the province of Cabinda is the city of Cabinda, also known as Tchowa or 

Tchiowa. It has an area of 7 283 km² and about 801 374 inhabitants. The population of 

Cabinda belongs almost entirely to the Bantu peoples, more concretely to the group Fiote, 

whose language, the Ibinda, is one of the dialects of the Kikongo. Administratively, the 

province is constituted by the municipalities of Cabinda, Cacongo (former Landana), 

Buco-Zau and Belize. Thus, the present study aims to characterize (in) formal 

entrepreneurship in Cabinda in order to identify the personal factors that can lead to the 

motivation of formalization of the business and, thus, sustain a suggestion of a public 

policy of formalization of micro entrepreneurship in this region and in the country. 

Data were processed through the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS-

version 25), to perform the descriptive analysis and the SEM-PLS to test the hypotheses 

of investigation through structural equations. The sample of the present study is 130 

Micro, Small and Medium Entrepreneurs (in) formal of the urban and peripheral zone of 

the county seat of Cabinda. The instrument used for data collection was operationalized 

through a questionnaire survey. The study is quantitative, as I try to quantify and obtain 

new findings on the subject. 

Regarding the influence of the psychological factors in the entrepreneurial orientation, 

there is a significant influence supporting the hypothesis 3. The gender has an influence 

on the motivation for the formalization of the business as well as on the individual 

entrepreneurial orientation supporting hypotheses 4 and 5. In which is related to 

hypothesis 6, it is verified that this is supported, since the motivations for the creation of 

the business impact significantly on the motivations for the formalization of the business. 

Keywords: Informal micro-entrepreneurs, personal factors, public policies, motivations, 

entrepreneurial profile. 
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1.1. INTRODUÇÃO 

Neste estudo, tencionamos analisar o empreendedorismo (in)formal sugerindo uma 

proposta de política que possa ajudar a formalizar os micro-empreendedores. É feita uma 

análise e caracterização do setor do empreendedorismo (in)formal em Angola 

particularmente em Cabinda, que, em conjunto com a revisão de literatura efetuado, 

permitirá fazer a sugestão de uma politica pública de formalização do micro-

empreendedorismo informal. 

Depois do empreendedorismo ser reconhecido como fundamental para o crescimento 

económico procurou-se desenvolver formas de incentivar os diversos grupos de 

empreendedores (European Commission, 2002). Países como: Coreia, Austrália, 

Espanha, Grécia, entre outros, têm investido em políticas públicas direcionadas aos 

indivíduos que estão criando o seu próprio negócio (Louloudi, 2000).  

O conceito de ‘Setor informal’ foi utilizado a partir da década de 1970 para qualificar os 

rendimentos instáveis provenientes de atividades económicas fora do alcance 

regulamentar do Estado, e a expressão ‘setor informal’ pela Organização Internacional 

do Trabalho para agrupar unidades de produção com determinadas características técnicas 

e escassa regulamentação (Cunha, 2006; Santos, 2010; Melo, 2011). Na maioria dos 

estudos, a preocupação com a informalidade não se encontra na identificação de como 

funcionam os mecanismos da economia informal ou o perfil desses empreendedores, mas 

sim em questões que envolvem carga tributária ou equilíbrio fiscal (Hirata & Machado, 

2008).  

Pode ser entendido o conceito de informalidade, de acordo Lima, (2010) como trabalho 

não regulamentado e localizado de forma maioritária em setores de baixa produtividade 

e rentabilidade como a pequena produção familiar, atividades comerciais ambulantes e 

outras voltadas à subsistência. Diferentes estudos relacionam a informalidade à 

incapacidade da economia formal em absorver os elevados custos do trabalho, ou seja, 

trabalhadores objetivando o estabelecimento de um negócio se sentiriam encorajados a 

optarem pela operação não formalizada ou atuarem como autónomos, evitando custos - 

percebidos como elevados - associados à tributação, à burocracia e à corrupção (Tiryaki, 

2008). 
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Para Pedro Luís da Fonseca-Ministro da Economia e Planeamento citado no Jornal de 

Angola publicado em 25 de julho de 2018 sublinha que, na África subsahariana o 

surgimento do sector informal está intimamente ligado ao fenómeno da explosão 

demográfica das cidades e da terciarização precoce do meio urbano, resultados negativos 

diretos dos modelos de desenvolvimento adoptados, que se mostraram socialmente 

inadequados e culturalmente inadaptados aos problemas desses países. 

Angola é o país de língua portuguesa com maior parte da sua população ativa a participar 

na economia informal, com uma taxa de 94%, de acordo com um relatório recentemente 

divulgado em Genebra pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). O documento 

coloca a seguir a Angola, na lista de países de língua portuguesa incluídos, Timor-Leste, 

com 71,8%, a que se seguem Cabo Verde com 46,5% e o Brasil com 46%. O mesmo 

relatório da OIT coloca Portugal como o país de língua portuguesa onde a economia 

informal abrange menor percentagem da população, apenas 12,1%. Intitulado “Mulheres 

e homens na economia informal: Uma abordagem estatística”, o relatório da OIT afirma 

que à escala mundial mais de 60% da população ativa, ou 2000 milhões de pessoas, labora 

no setor informal (Macauhub, 04 – 05-2018). 

O termo informalidade é atribuído ao antropólogo britânico Keith Hart, que o apresentou 

em 1971 durante a conferência "Emprego Urbano na África" na Universidade de Sussex, 

Inglaterra. No entanto, a primeira publicação que contém este termo é um relatório sobre 

o Quênia preparado pela Organização Internacional do Trabalho (1972), adiante (OIT). 

Os dados da OIT indicam que a informalidade não está presente apenas nos países em 

desenvolvimento. Estima-se que a economia informal representava 18,4% do PIB na 

União Europeia (UE-27) em 2013, e 8,6% em média na Austrália, Canadá, Japão, Nova 

Zelândia e Estados Unidos (OIT, 2016). E por outro lado, a economia informal tomou tal 

importância que foi finalmente reconhecida pela Organização Internacional do trabalho 

(OIT) na décima quinta Conferencia Internacional de Estatísticas do Trabalho, ocorrida 

em Genebra em 1993, em que se definiu o setor informal para fins estatísticos como uma 

área de emprego. Nesses casos, é importante mencionar que "o termo" setor "no termo 

setor informal" não tem o mesmo sentido que é normalmente dado a essa palavra no 

Sistema de Contas Nacionais (adiante SNA). No SNA, os setores são integrados por 
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unidades institucionais completas; no contexto do setor informal, apenas atividades 

produtivas são consideradas. "(ONU et al. 2009, subseção 25.47). 

É sumamente difícil dar uma definição exata do que é o setor informal ou, em termos 

mais amplos, a economia informal. Isto se deve ao fato de não existir um consenso geral 

sobre a sua definição, tanto conceptual como operacional, e sobre a sua medição e 

limitação. No início da década de 2000, o apelo por mais e melhores estatísticas sobre a 

economia informal, captadas pelo emprego informal tanto do setor formal quanto do 

exterior, liderado pelo Grupo de Especialistas em Estatísticas do Setor Informal (Grupo 

de Delhi), o objetivo era complementar o conceito de emprego no setor informal, baseado 

em negócios, com um conceito mais amplo de emprego informal, baseado no trabalho 

digno. 

Os países da África Subsariana são todos países em desenvolvimento (exceto a África do 

Sul), com uma economia mais ou menos volátil e com Estados frágeis e instáveis. O 

recurso ao informal é mais o fruto de uma necessidade, originada pela retração do setor 

formal que não proporciona novas oportunidades de emprego ou de subsídio de 

desemprego. Nos países da África Subsariana a Economia Informal é comum em todas 

as suas formas e práticas. Podemos indicar algumas das caraterísticas comuns das formas 

e práticas do setor informal nestes países:  Mercado legal, com práticas económicas 

ilegais ou semi-legais; Os trabalhadores não têm qualquer vínculo laboral; A economia 

informal é uma forma de sobrevivência social; A economia informal é constituída por 

pequenas empresas ou mini atividade doméstica; A economia informal é praticada na sua 

esmagadora maioria por mulheres; Os rendimentos não são contabilizados etc. Sobre a 

origem da economia informal em África teve maior relevo após a descolonização dos 

países da África subsariana. Os Estados africanos apostaram fortemente em modelos 

económicos que se baseavam em substituição da importação e na intervenção do Estado 

na economia. Estes modelos económicos trouxeram uma urbanização acelerada e um 

grande contingente de trabalhadores do campo para a cidade a par de um “boom” 

demográfico superior ao crescimento económico (FMI, 2017). 

Comparações feitas segundo FMI (2017) a media por regiões no mundo, a Africa 

Subsariana a sua economia informal oucupa quase 40% do PIB, numa perspectiva mais 

holística dentro da região é bastante heterogénea sendo que Angola por sua vez 
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comparando com outros Países a economia informal encontra-se entre 40% e 50% da 

percentagem do PIB, portanto uma das taxas mais altas desta região sendo a Nigéria em 

primeira posição situando-se acima de 50% do peso do PIB. De acordo Da silva (2010), 

O setor informal tem uma importância muito grande na Africa subsariana, o que levou o 

BM e FMI a integrarem mais recentemente este setor na sua estratégia de 

desenvolvimento. Em 2002 tendo sido o ano em que a Organização internacional de 

trabalho reconhece o uso do termo economia informal na 90ª conferência internacional 

do trabalho deste mesmo ano, o termo setor não especificava quais atividades deveriam 

ou não ser englobadas ao conceito. A economia informal engloba o diverso e crescente 

grupo de trabalhadores informais atuantes em diferentes áreas económicas, urbanos ou 

rurais e no primário, segundo ou terceiro da economia.  

Para definir a economia informal é importante entender quem faz parte da economia 

informal. A Recomendação (Nº. 204) cobre tanto os trabalhadores como as unidades 

económicas. As unidades económicas incluem as unidades que empregam trabalho 

contratado, as unidades que pertencem aos indivíduos que trabalham por conta própria, 

as cooperativas e as unidades da economia social e solidária. Em particular, a 

Recomendação cobre: Trabalhadores familiares não remunerados no setor informal, 

Assalariados no setor informal com emprego informal, Empregadores e conta própria do 

setor informal ou aqueles que detêm e operam unidades económicas na economia 

informal, incluindo: trabalhadores por conta própria isolados; empregadores; membros 

de cooperativas e de unidades da economia social e solidária;  e os trabalhadores cujas 

relações de trabalho não sejam reconhecidas ou regulamentadas (OIT, 2016). 

A palavra motivação (derivada do latim motivos, movere, que significa mover) indica o 

processo pelo qual um conjunto de razões ou motivos explica, induz, incentiva, estimula 

ou provoca algum tipo de ação ou comportamento humano (Maximiniano, 2000). 

Segundo Gil (2001, p. 202) motivação é:  

 [...] a força que estimula as pessoas a agir. No passado, acreditava-se que esta 

força era determinada principalmente pela ação de outras pessoas, como pais, 

professores ou chefes. Hoje, sabe-se que a motivação tem sempre origem numa 

necessidade. [...] é conseqüência de necessidades não satisfeitas. 

Soto (2002, p.118) complementa este pensamento conceituando motivação como:  
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Pressão interna surgida de uma necessidade, também interna, que excitando as 

esculturas nervosas, origina um estado energizador que impulsiona o 

organismo à atividade iniciando, guiando e mantendo a boa conduta até que 

alguma meta seja conseguida ou a resposta seja bloqueada. 

De uma forma sui generis, implícita concernente ao objeto estudo dos motivos que levam 

indivíduos à determinada atividade produtiva teve início a partir da década de 1950, 

influenciada, sobretudo, por contribuições geradas na área da psicologia (Festinger, 1957, 

McClelland, 1972) apud (Vale et al., (2014). Tais estudos, na área do empreendedorismo, 

enfocaram, inicialmente, certos traços ou atributos intrínsecos ao indivíduo (McClelland, 

1972, Ummah & Gulapalan, 2012) apud (Vale et al., 2014). No campo das reflexões sobre 

motivações empreendedoras, advém a temática oportunidade versus necessidade. Para 

Kirzner (1979) e McClelland (1972) apud Vale et al., (2014), o empreendedor é aquele 

que se encontra sempre em estado de alerta, para descobrir e explorar novas 

oportunidades. No mundo corrente, caraterizado por um tipo de desemprego estrutural, 

observa-se, de maneira crescente, a presença, também marcante, de um tipo de 

empreendedor movido, não necessariamente pela oportunidade, e, sim, pela necessidade 

de sobrevivência. 

Outros vêm sugerindo que as motivações para empreender extrapolam o tema 

oportunidade e necessidade ( Sivapalan & Balasundaram, 2012; Ummah e Gunapalan 

(2012) citado por Vale et al., (2014), enfocando fatores pessoais e sucesso, identificam 

três (personalidade, background familiar e suporte institucional). Para Storey (2006) 

citado por Vale et al., (2014), por exemplo, os motivos ou fatores que influenciam a 

escolha entre se tornar ou não um empreendedor são três: talento, atitude face ao risco e 

fatores pessoais. Para Vale et al. (2014) independentemente de sua natureza, a motivação 

para empreender, no mundo de hoje, manifesta-se no contexto de moderna economia de 

mercado. 

De acordo FMI (2017) quanto ao género na África Subsaariana, por exemplo, 74% do 

emprego das mulheres está no setor informal, em contraste com 61% do emprego dos 

homens. No mundo em geral e em particular na África Subsariana, as mulheres são as 

que realizam, em grande maioria, as atividades informais. chegando em alguns casos a 

acontecer que são elas que sustentam a família. A isto acrescentam-se as transformações 

sociais e demográficos que estamos a assistir, como a imigração, o aumento da taxa de 
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divórcio, e o aumento de mulheres chefes de família, etc. Dentro do setor informal o 

trabalho ao domicílio, o trabalho por conta própria e o trabalho doméstico, são as 

categorias proporcionalmente mais importantes no quadro das atividades realizadas por 

mulheres.  

A perspetiva de enquadramento da questão de género na economia informal é 

fundamental, porque não se trata apenas de diferenciar o sexo, mas aborda um conjunto 

de questões que intervêm nas relações sociais, e que a partir delas, as instituições devem 

encontrar políticas estratégicas para atingir metas equitativas. A Declaração da UA 

(União Africana) sobre Igualdade e Equidade do Género em África exprime o 

compromisso dos chefes de Estado africanos em corrigir as discriminações contra as 

mulheres em vários domínios. Na Assembleia das Nações Unidas reuniram e desta 

reunião resultaram os famosos «Objetivos de Desenvolvimento do Milénio» e dentre 

estes objetivos, temos o 3º cujo objetivo é promover a igualdade entre os sexos e a 

autonomia das mulheres (FMI, 2017). 

1.2. PROBLEMÁTICA DE INVESTIGAÇÃO 

Na atualidade as contribuições financeiras das atividades relacionadas com 

empreendedorismo informal para o orçamento do estado são quase nulas ou mesmo até 

nulas, que aponta para uma capacidade de geração de poupança anual, só nas periferias 

da cidade capital, estimada em milhões de dólares do PIB (Produto Interno Bruto) não 

petrolífero desse ano. 

Segundo Jornal de Angola, “com o setor Formal (oficial) a queixar-se da concorrência 

desleal do comerciante na informalidade que detém uma quota de mercado em torno de 

80 por cento, incluindo pequenos e diversificados retalhistas que tornam precário e 

vulnerável o crescimento e o desenvolvimento da economia” Estrela (05 de Outubro de 

2017, p.14), pelo que poderiam ser aplicadas medidas para conseguir receitas do setor 

económico informal. 

No iniciado ciclo político o executivo propõe-se, promover a incorporação progressiva 

da economia informal na economia formal, com a identificação dos elementos técnicos 

que concorrem para isso, a formalização da economia é encarada como um dos principais 
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objetivos do governo angolano, abrigo da iniciativa que busca promover a sua 

diversificação, visando o alargamento da base tributária e a redução das importações. 

Macauhub (6-10-2017), assim sendo foi identificado problema da nossa investigação, 

afim de alcançar o objetivo fundamental deste estudo propomo-nos responder à seguinte 

questão: Que politicas publicas de formalização do negócio dos micro-empreendedores 

informais a sugerir, tendo em consideração alguns fatores pessoais (motivações, 

orientação empreendedora individual e género) que contribuem positivamente para a 

motivação de formalização do negócio de forma a contribuir na arrecadação de receitas 

fiscais para o crescimento económico e social na Província de Cabinda-Angola? 

1.3. RELEVÂNCIA E OBJETIVO DE INVESTIGAÇÃO 

As teorias do desenvolvimento económico serviram como base para os primeiros 

conceitos de empreendedorismo, definindo-o como resultado de transformações geradas 

ativamente por agentes que fazem parte da estrutura (Strobino & Teixeira, 2014). Os 

agentes ou indivíduos responsáveis por tais mudanças e por incentivar os demais a se 

organizarem para se adaptarem as transformações, sendo responsáveis também pela 

promoção de inovação, eram chamados de empreendedores (Schumpeter, 1934).  

O empreendedorismo tornou-se essencial e importante para as economias nacionais desde 

o seu surgimento, contribuindo para geração de riquezas, crescimento económico,

geração de emprego, renda e aprimoramento da qualidade de vida da população (GEM, 

2010). O denso populacional angolano é de mais de vinte e nove milhões de habitantes 

(INE, 2016), sendo as mulheres com maior taxa em relação aos homens em geral, com 

uma ligeira diferença em comparação aos homens na economia informal, como se 

verificou no relatório GEM (2017), sendo assim de extrema importância descrever o 

papel das mulheres. Após começar a atuar neste setor as mulheres consideram-no uma 

opção de vida promissora que proporciona crescimento profissional e realização pessoal. 

Diante de tais fatos, e que a maioria dos estudos abordam a descrição de características 

associadas aos empreendedores de forma geral pesquisadores defendem a necessidade de 

estudar o tema sob novos enfoques (Borba, Hoeltgebaum & Silveira, 2011). 

O Jornal de Angola escreveu que a economia informal no país tem um peso para a 

elaboração do Produto Interno Bruto que varia entre 25% e 65% e entre 30% e 90% na 
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criação de postos de trabalho não-agrícolas, citando para o efeito declarações proferidas 

pelo economista sénior do Fundo Monetário Internacional Marcos Miguel no decurso de 

uma conferência sobre “Perspetivas Económicas Regionais” organizada pelo Banco 

Nacional de Angola (BNA) em parceria com o FMI (Macauhub, 04 – 05-2018). 

A economia informal é composta por diversos setores e há a dificuldade por parte do 

Estado em promover políticas públicas que atinjam todas as áreas onde esses 

empreendedores atuam (Hirata & Machado, 2008). Nessa linha, o presente estudo visa 

contribuir para o entendimento do comportamento desses indivíduos com relação à 

formalidade e informalidade. A abrangência do tema e a complexidade dos aspetos 

objetivos e subjetivos, que permeiam essa decisão pelo indivíduo, não permitem 

teoricamente que este estudo possua a pretensão de oferecer informações definitivas sobre 

o assunto, entretanto espera-se fornecer indicações relevantes para endereçamentos mais 

efetivos de análise da questão da opção pela (in)formalidade por micro-empreendedores, 

este facto releva a importância, contribuição e atualidade do nosso trabalho já que em 

Cabinda não tem realizado estudos desta natureza.  

O objetivo desta investigação é caraterização do empreendedorismo (in)formal em 

Cabinda de forma a identificar alguns fatores pessoais que podem levar à motivação de 

formalização do negócio e, desta forma, sustentar uma sugestão de uma política publica 

de formalização de micro-empreendedorismo nesta região e no país.  

Congruente com este nosso objetivo geral e as hipóteses está os objetivos específicos 

delineados a seguir: 

1. – Caraterizar o perfil dos empreendedores (in)formais da região de Cabinda;  

2. - Identificar as razões dos empreendedores (in)formais de Cabinda que os levam 

à motivações da criação e formalidade do negócio; 

3. - Identificar as caraterísticas do negócio dos empreendedores de Cabinda sobre 

informalidade para a formalização do negócio; 

4. - Identificar os fatores pessoais dos empreendedores (in)formais de Cabinda que 

os levam à criação e formalidade do negócio. 
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1.4. ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO 

Na parte inicial deste trabalho irá ser realizada uma revisão da literatura, que contribuirá 

para a compreensão do perfil empreendedor, motivações para iniciar seu próprio negócio 

e dificuldades na formalização do mesmo. Este procedimento é fundamental para a 

construção do inquérito utilizado para analisar o fenómeno do empreendedorismo 

informal em nossas sociedades. Após muitas reflexões sobre o tema em questão, pudemos 

verificar a importância que, o espirito empreendedor dos micro-empreendedores têm 

numa qualquer comunidade que resulta tanto da “exclusão” de benefícios do estado e os 

circuitos da economia moderna ou “saída” voluntaria dos trabalhadores contra as 

instituições formais, como uma estratégia de sobrevivência na ausência de meios 

alternativos de sustento. 

Este estudo está estruturado em 5 capítulos com objetivos definidos em cada um deles, 

foi apresentada a área de pesquisa e seus objetivos, abordando os principais conceitos 

estudados, em sequência será apresentado a metodologia, o relato e interpretação dos 

dados e a conclusão.  

Este trabalho teve sua pesquisa bibliográfica baseada nas palavras-chaves: Micro-

Empreendedores informais, fatores pessoais, políticas públicas, motivações, 

formalização, Perfil empreendedor. Após a construção do referencial teórico, buscar-se-

á sugerir, qual a principal política pública que influenciará a formalização do negócio 

informal da Província de Cabinda.  





CAPÍTULO II 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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2.1. CONCEITUAÇÃO DE TERMOS E RELAÇÕES 

2.1.1. Empreendedorismo: conceito e importância 

Segundo o dicionário de língua portuguesa, define o informal como “desprovido de 

formalidades”, “Não oficial” (Porto Editora, 2013). Empreendedorismo significa 

“processo dinâmico realizado pelo individuo que, por iniciativa ou vontade própria, 

procura identificar, analisar, planear e implementar produtos ou serviços comercializáveis 

de base tecnológica, considerados como oportunidades de negócio” (Porto Editora, 2013, 

P.587). De acordo o dicionário etimológico da língua portuguesa a palavra Empreender

do latim “imprendere” conceito estreitamente relacionado a Empresa “imprehensu” 

passado do verbo “imprehendere” (Machado, 1987), ainda Porto Editora (2013), 

Empreender significa “dar principio a (a uma empresa)”, “decidir-se”. 

O termo «empreendedorismo» citando (Martins, 2017, p.24), está associado a uma 

«perspetiva criadora» que se pode materializar em sete vertentes de criação, nos termos 

que se seguem: 

 Criação de riqueza: assunção de riscos associados ao processo operativo de modo

a obter lucros.

 Criação de empresas: criação de negócios novos de raiz.

 Criação de Inovação: Combinações únicas de recursos que tornam os processos

ou os produtos existentes obsoletos.

 Criação de mudança: adaptação e alteração das aptidões (Skills) pessoais de modo

a aproveitar as diversas oportunidades de mercado.

 Criação de emprego: relação positiva entre o emprego e o desenvolvimento de

fatores de produção.

 Criação de valor: processo de criação de valor para os clientes pela exploração de

oportunidades inexploradas.

 Criação de crescimento: orientação operativa visando o crescimento das vendas,

do lucro, de ativos e do emprego.
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Assim o conceito de negócio é definido como uma abordagem inovadora para capitalizar 

uma oprtunidade de mercado, o conceito pode recair num produto ou serviço novo, ou 

num metodo ou processo novo de abordar uma tarefa. A conceptualização do conceito de 

negócio incorpora certas carateristicas, como sejam: proporciona um benefício claro ao 

utilizador; é único, e não é facil de imitar; é realizavel, existindo razão para acreditar que 

pode ser implementado; o retorno do investimento excede o seu custo (Martins, 2017). 

Segundo Martins (2017) um negócio novo passa por três fases especificas: prestart-up, 

start-up, e póststart-up. 

Fase Prestart-up: a fase começa com uma ideia para o negócio e termina quando se abrem 

as portas do negócio ao mercado. 

Fase Start-up: a fase de arranque começa com a iniciação das atividades de venda e de 

entrega de produtos ou de serviços, e termina quando o negócio está devidamente 

estabelecido e livre de ameaças de curto prazo para a sua sobrevivência. 

Fase Poststart-up: a fase de pós-arranque carateriza-se pela existencia de um enfoque 

estrategico delineado por uma equipa de gestão conhecedora do mercado; nesta fase a 

empresa pode deixar de ser contrololada pelo empreendedor, e dura até o negócio 

terminar.  

De acordo com Martins (2017), existem vários tipos de atividades empreendedoras, não 

obstante não podemos classificar todos os indivíduos como empreendedores, pode-se 

classificar como empreendedor um individuo que se enquadre numa das três 

possibilidades seguintes: 

 Conceito novo / Negocio novo: O empreendedor classico desenvolve um produto 

novo ou uma ideia nova e define o negócio em torno de um conceito novo. Como 

exemplos de empreendedores criativos temos, por exemplo, O Steve Jobs, um dos 

fundadores da Apple Computer e da Next, o Bill Gates, fundador da Microsoft, O 

Jeff Bezos, fundador da Amazon, O Larry Page e o Sergey Brin, fundadores da 

Google, e o Elon Musk, fundador da Tesla. 
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 Conceito existente/ Novo negocio: Alguns individuos começam um novo negócio

baseado num conceito velho ou conhecido. Por exemplo, se um individuo abre

uma loja de comida rapida, a ideia não é nova e o promotor pode não ser entendido

como inovador, mas o negocio não deixa de ser um risco financeiro para o

proprietario, o qual esta a desenvolver qualquer coisa que não existia previamente.

 Conceito existente/ negócio existente: Ainda menos inovador é o individuo que

adquire um negocio existente sem planos de mudança operacional significativa.

Apesar de não basear a sua atividade na criatividade ou na inovação, o promotor

não deixa de assumir um risco financeiro e pessoal. Por isso, esse individuo pode

ser considerado como um empreendedor.

No GEM, a caracterização geral do empreendedorismo é realizada de acordo com os três 

tipos de economia que se encontram seguidamente apresentados:  

1) Empreendedorismo em economias orientadas por fatores de produção: Nas economias

orientadas por fatores de produção, o desenvolvimento económico consiste em mudanças 

na quantidade e no carácter do valor acrescentado económico. Estas mudanças resultam 

em maior produtividade e num aumento do rendimento per capita e, frequentemente, 

coincidem com a migração de trabalho entre os diferentes setores económicos da 

sociedade (por exemplo do setor primário para a indústria e serviços). 

2) Empreendedorismo em economias orientadas para a eficiência: Nas economias

orientadas para a eficiência, à medida que o setor industrial se vai desenvolvendo, 

começam a emergir instituições para o apoio ao desenvolvimento da industrialização e 

começa a haver uma procura de maior produtividade através da criação de economias de 

escala. Tipicamente, as políticas económicas nacionais em economias de escala moldam 

as instituições económicas e financeiras emergentes de modo a favorecer as grandes 

empresas nacionais. 

3) Empreendedorismo em economias orientadas para a inovação: Finalmente, em

economias orientadas para a inovação, pode esperar-se que a ênfase dada à atividade 

industrial mude gradualmente para o setor dos serviços, à medida que ocorre um 

amadurecimento e aumento da riqueza. Este setor deverá ser capaz de responder às 
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necessidades de uma população em crescimento, indo ao encontro das exigências criadas 

numa sociedade com elevado rendimento. O setor industrial, por seu turno, atravessa um 

conjunto de mudanças e melhorias. 

A elaboração do relatório GEM Angola implicou a recolha de dados das seguintes fontes:  

• Sondagem à População Adulta, junto de 2.047 indivíduos (com idades 

compreendidas entre 18 e 64 anos), residentes em Angola, utilizando um 

questionário padronizado, aplicado aos países participantes no GEM 2016/2017; 

• Sondagem a 41 Especialistas Nacionais ligados ao empreendedorismo em 

Angola;  

• GEM 2016/17 Global Report, publicado pela GERA em fevereiro de 2017; 

• Fontes externas devidamente indicadas ao longo do presente relatório GEM. 

Angola integra o primeiro grupo, i.e, o grupo de economias orientadas por fatores de 

produção. A evolução da taxa TEA é, possivelmente, a mais interessante dinâmica 

analisada, uma vez que diz respeito ao nível concreto de empreendedorismo early-stage 

em Angola, bem como nos diferentes tipos de economias analisadas no estudo GEM. 

Neste contexto, destacam-se alguns dos principais resultados associados à atividade 

empreendedora em Angola: 

• Em 2016, Angola registou uma taxa TEA de 35,2%, o que significa que existem 

entre 35 e 36 empreendedores early-stage (indivíduos envolvidos em start-ups ou 

na gestão de novos negócios), por cada 100 indivíduos em idade adulta. A taxa 

TEA de Angola subiu 13,7% relativamente ao valor registado no ano de 2014, 

sendo atualmente a mais elevada do universo GEM.  

• Em 2016, o setor económico onde se regista uma maior percentagem de atividade 

empreendedora, nascente ou nova, é o setor orientado para o consumidor, sendo 

que este reúne 78,9% dos empreendedores early-stage. Por sua vez, o setor 

extrativo é o que regista a menor percentagem de empreendedores early-stage em 

Angola, apresentando um valor de apenas 2,2%.  
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• Relativamente à distribuição da atividade early-stage por géne ro, a

proporção de empreendedores early-stage do sexo feminino correspondeu a

36,9% da população adulta feminina e a proporção de empreendedores early-stage

do sexo masculino a 34,5% da população adulta masculina. Tal revela uma

mudança de paradigma relativamente ao ano de 2014, uma vez que nesse ano a

proporção de empreendedores early-stage do sexo masculino (22,8%) era superior

à de empreendedores early-stage do sexo feminino (20,4%), o que demonstra a

preponderância do empreendedorismo early-stage feminino no país.

• A faixa etária entre os 35 e os 44 anos é a que regista a maior incidência de

atividade empreendedora early-stage no ano de 2016 em Angola (TEA de 41,2%).

Deste modo, assiste-se a uma alteração relativamente ao registado em Angola no

ano de 2014, visto que a faixa etária que registou a maior percentagem de

empreendedores early-stage foi a que compreende as idades entre os 25 e os 34

anos (27%).

• Em 2016, o nível de escolaridade onde se regista a maior incidência de atividade

empreendedora early-stage diz respeito ao nível do Ensino Superior (licenciatura)

ao qual corresponde uma TEA de 42,3%.

• Em Angola, no ano de 2016, 30,9% dos empreendedores early-stage desistiram

do negócio por problemas em obter financiamento, enquanto 29,7% o fizeram

porque o negócio não era lucrativo. Estes resultados encontram-se em linha com

o que foi apurado em 2014.

No ano de 2016, conforme GEM (2017) em Angola, 61,6% dos empreendedores early-

stage criaram um negócio motivados pela oportunidade, enquanto 35,1% o fizeram 

motivados pela necessidade. Os restantes 3,9% afirmaram existir uma combinação de 

motivações subjacente à criação de negócios. Deste modo, a oportunidade apresenta-se 

como a principal motivação subjacente à criação de novos negócios, podendo a mesmo 

estar na base do aumento substancial da taxa TEA de Angola no ano de 2016. Deste modo, 

o aumento na taxa TEA, em comparação com o ano de 2014, pode ter por base o aumento

da proporção de empreendedores early-stage que criaram um negócio motivados pela 
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necessidade. Tal pode ser explicado pela supramencionada elevada taxa de desemprego, 

a qual leva a que haja uma maior necessidade de criação de autoemprego.  

Através da análise dos dois últimos parágrafos podemos, igualmente, inferir que Angola 

segue a tendência das economias orientadas para os fatores de produção, nas quais existe 

uma maior incidência da proporção de empreendedores que apresentam motivos de 

oportunidade para a criação de negócios e uma menor proporção de empreendedores que 

são motivados pela necessidade. Não obstante, em comparação com os restantes dois 

tipos de economias, as economias orientadas para os fatores de produção são as que 

apresentam uma maior proporção de empreendedores motivados pela necessidade, o qual 

pode ser explicado pelo contexto macroeconómico destas economias e pelas suas 

elevadas taxas de desemprego, (GEM, 2017). 

As razões que levaram à desistência do negócio tanto em Angola, nos anos de 2014 e 

2016, como nos diferentes tipos de economias, neste contexto, no GEM é feita a distinção 

entre cinco grupos de razões, designadamente: 1. Oportunidade de vender o negócio; 2. 

Negócio não lucrativo; 3. Problemas na obtenção de financiamento; 4. Razões pessoais; 

5. Outras razões, tais como o surgimento de outras oportunidades de emprego ou de 

negócio, o planeamento prévio da saída, a reforma ou a ocorrência de um incidente. 

Quanto o acesso a infraestruturas físicas, as opiniões dos especialistas e as incubadoras 

segundo o GEM (2017) descreve que, a condição estrutural “Acesso a Infraestruturas 

Físicas” é a condição do empreendedorismo através da qual se afere a facilidade de acesso 

a recursos físicos, incluindo comunicações, utilidades, transportes, matérias-primas e 

recursos naturais que possam ser vantajosos para o incremento do empreendedorismo. As 

infraestruturas físicas (p.ex. estradas, eletricidade, água, comunicações, tratamento de 

resíduos) garantem um bom apoio para empresas novas e em crescimento. Não é muito 

caro para uma empresa nova ou em crescimento ter bom acesso a infraestruturas de 

comunicação (telefone, internet, etc.). As empresas novas e em crescimento conseguem 

ter acesso a infraestruturas de comunicação (telefone, internet, etc.) no prazo de uma 

semana. As empresas novas e em crescimento conseguem ter acesso a utilidades básicas 

(gás, água, eletricidade, saneamento) no prazo de um mês. Existem incubadoras ou 

instituições de apoio ao empreendedorismo em número suficiente nas várias zonas do 

país. As opiniões dos especialistas angolanos, no ano de 2016, revelam-se mais 
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pessimistas do que a opinião dos especialistas nacionais das economias orientadas por 

fatores de produção e dos países da África Subsariana, uma vez que esta condição 

estrutural foi considerada como um fator potenciador da atividade empreendedora em 

todas estas economias. 

Sendo assim, Bygrave e Hofer (1991) aconselham que cada investigador defina o que 

entende por empreendedorismo e qual conceito será usado. Neste estudo, utilizar-se-á um 

conceito de empreendedorismo centrado em qualquer tentativa de criação de um novo 

negócio, sendo ele um emprego próprio, uma nova empresa ou expansão de um negócio 

já existente, realizado por um indivíduo ou em grupo. Em conclusão, o 

empreendedorismo é uma atividade planeada que pode ser gerida como um processo, 

envolve risco e requer inovação, dedicação, persistência e adaptabilidade defronte as 

circunstancias do negócio (Sebrae, 2012; Martins, 2017). 

2.1.2 Empreendedorismo Informal 

Desde o início, precisa ficar claro o que se entende neste estudo por setor informal, antes 

de dar início, no entanto, o setor informal precisa de ser definido; o setor informal é 

definido como aquelas atividades em que as transações monetárias não são declaradas ao 

Estado para efeitos fiscais (imposto), de segurança social ou de direito do trabalho, mas 

que são legais em todos os outros aspectos (Evans, Syrett & Williams, 2006; Williams, 

2006; Williams & Windebank, 1998).  

O livro “Economia Informal – caso de Angola”, da autoria de Francisco Queiroz, a obra, 

cujo objeto de estudo é a identificação das causas, características e o modo de 

manifestação da economia informal em Angola, é resultado de uma dissertação de 

mestrado feita em 1996 na Universidade Clássica de Lisboa, O autor investiga 32 

terminologias que estão expressas no livro. “Mas não são apenas estas 32 terminologias 

usadas na literatura. Existem muito mais”, disse o também ministro da Geologia e Minas 

de Angola, e sugere que não se deve confundir o conceito de economia informal com o 

de economia ilegal, por serem questões diferentes. Mas sugere também não se confundir 

a economia informal com a economia tradicional, e lembrou que esta última é anterior ao 

sistema económico moderno trazido pela potência colonizadora, o que gerou um conflito 

latente com o sistema trazido pelo colonialismo, refere que a economia tradicional, que 
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do ponto de vista espiritual assenta no animismo, é baseada numa matriz comunitária ou 

comunitarismo, cuja solidariedade é tida em grande linha de conta. Essa economia tem 

outros tipos de valores diferentes dos valores modernos (Jornal de Angola, João Dias, 18 

-01- 2017). 

Este setor pode ser visto como uma força motriz no processo de criação de emprego, uma 

vez que normalmente inclui muitas micro e pequenas-empresas (Dana, 2012). Não existe 

uma definição universal de "setor informal". De acordo com a Comissão Europeia (1998), 

este termo refere-se à produção e venda de bens e serviços que não são registados ou 

oculta diante do estado em termos de fins de benefícios sociais ou impostos. No entanto, 

essas atividades são legais em todos os outros aspetos. Com base nesta definição, o setor 

informal inclui trabalho remunerado ilegal só porque isso não é declarado para o estado 

para fins de segurança social, incluindo o auto-emprego nas pequenas empresas não 

registradas e emprego assalariado em empregos desprotegidos ou sem segurança. 

2.1.2.1 Empreendedorismo informal: um produto de saída ou exclusão? 

Reconhecendo a persistência generalizada e até mesmo crescimento informal de 

empreendedorismo, um grupo de comentaristas estruturalistas descreveu esse esforço 

como um subproduto do advento de uma economia global cada vez mais 

desregulamentada e empresários do setor informal como peões indesejáveis e infelizes 

em um sistema econômico mundial exploradora (Castells & Portes, 1989; Davis, 2006; 

Gallin, 2001; Portes, 1994; Portes & Haller, 2004; Portes & Roberts, 2005; Sassen, 1997). 

Eles são o excedente de mão de obra "Excluído" dos circuitos da economia moderna, que 

se envolvem nste esforço por de necessidade, como uma estratégia de sobrevivência na 

ausência de meios alternativos de sustento. Lendo através desta perspetiva, 

empreendedorismo informal é um absorvedor de mão de obra excedente, provedor de 

oportunidades de gereção de renda para os pobres, um fornecedor de bens e serviços que 

são frequentemente indisponíveis no setor formal e um meio primário de manutenção de 

um baixo custo de vida, fornecendo produtos e serviços mais baratos do que seria o caso 

(Bhatt, 2006; Nelson & Bruijn, 2005; Tokman, 2001). Ele é realizado por aqueles 

involuntariamente decantado a este circulo e conduzido por necessidade como uma tática 

de sobrevivência (Castells & Portes, 1989; Sassen, 1997). 
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Para outros, empreendedorismo do setor informal é o resultado de uma decisão de 

voluntariamente "saída" da economia formal, ao invés de um produto de exclusão 

involuntária. Por um lado, isso é discutido a partir de uma perspetiva – neoliberal onde 

os empresários do setor informal são vistos como atores económicos racionais que fazem 

uma decisão económica racional para sair da economia formal (De Soto, 1989, 2001; 

Maloney, 2004; Perry & Maloney, 2007). Por outro lado, argumenta-se a partir de uma 

perspetiva pós-estruturalista, onde empresários do setor informal são vistos como atores 

sociais fazendo um estilo de escolha de vida (Cross, 2000; Gerxhani, 2004; Snyder, 

2004). cada um é comentado aqui, por sua vez: 

2.1.2.2 Empreendedorismo Informal como uma decisão Económica Racional 

Para comentaristas neoliberais, empreendedores informais são retratados como heróis 

despojando-se dos grilhões de um estado oneroso e agentes económicos racionais que 

optam por operar na economia informal como uma decisão económica racional (De Soto, 

1989; Sauvy, 1984). Para esses liberais, o excesso de regulamentação do mercado é o 

culpado para o crescimento do empreendedorismo do setor informal (De Soto, 1989; 

Sauvy, 1984). Como De Soto (1989, p. 255) afirma, "o verdadeiro problema não é tanto 

a informalidade quanro a formalidade". Empreendedorismo do setor informal é, portanto, 

do povo “resposta espontânea e criativa para a incapacidade do Estado para satisfazer as 

necessidades básicas das massas empobrecidas” (De Soto, 1989, pp. xiv-xv).  

Esses empreendedores operam voluntariamente na economia informal para evitar os 

custos, tempo e esforço do registo formal e de preferência a operar na economia formal 

(Cross & Morales, 2007; De Soto, 1989, 2001; Perry & Maloney, 2007; Small Business 

Conselho, 2004). Empreendedorismo setor informal é o último bastião da cultura 

empresarial sem limites em um sistema econômico superregulado, e seu crescimento é 

evidências do ressurgimento do mercado livre contra a regulação estatal. 

Empreendedorismo informal é, portanto, uma estratégia económica racional adoptada por 

empreendedores cujo espírito é sufocado por restrições institucionais impostas pelo 

Estado. É uma reação populista ao excesso de regulamentação. Como tal, busca-se 

empreender esforços empresarial na economia informal para oferecer benefícios 

potenciais não encontrados na economia formal, incluindo horários flexíveis, treinamento 
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profissional, a facilidade de entrada na força de trabalho, oportunidade para a 

independência económica, melhores salários e evitar impostos e ineficiente 

regulamentação governamental (Gurtoo & Williams, 2011; Maloney, 2004; Packard, 

2007).  

2.1.2.3 Empreendedorismo Informal como uma opção de vida.  

Mais recentemente, uma perspetiva alternativa "saída" surgiu que mais uma vez descreve 

o empreendedorismo informal como voluntariamente escolhido, mas em vez de vê-la 

como uma decisão económica racional perseguido por agentes económicos racionais, ele 

é visto mais como uma opção de vida perseguido por atores sociais. Isto é inspirado por 

um pequeno afluente do pensamento crítico, pós-colonial, pós-estruturalista, pós 

desenvolvimento e pós-capitalista que transcende a representação "magra" e 

convencional do empreendimento económico, como sempre puramente mercantil e 

motivado pelo lucro, adotando, ao contrario retratos “mais grosso” de empreendimento 

económico que reconhecem a mistura complexa de lógicas, inclusive lógicas sociais, 

muitas vezes envolvidos (Bourdieu, 2001; Chakrabarty, 2000; Zelizer, 2011).  

Em um contexto global do Norte (ou países do primeiro e segundo mundo), isso resultou 

em uma releitura do empreendedorismo informal como uma atividade voluntária que é 

conduzido em grande parte para as relações sociais mais próximas, como parentes, 

vizinhos, amigos e conhecidos (Williams, 2006); empreendida mais por razões sociais e 

de redistribuição, em vez de ganho puramente financeira (Persson & Malmer, 2006; 

Redondas & Williams, 2008; Williams, 2004); uma prática de resistência perseguindo em 

resposta a qualquer emprego formal assalariado ou a corrupção e subornos que podem ser 

parte integrante de operar na economia formal (Kudva, 2009; Redondas, Williams & 

Rodgers, 2008; Whitson, 2007); ou um campo alternativo no qual as pessoas a 

transformam sua identidade de trabalho e / ou exibem suas identidades autênticas, como 

por exemplo estabelecendo empreendimentos comerciais de "estilo de vida"  (Snyder, 

2004). 

Em um contexto global do Sul (ou Paises do terceiro mundo), esta representação de 

empreendedoress informais como atores sociais tem sido igualmente adotada, mas a 

ênfase tem sido um pouco diferente. Aqui, o maior impulso foi para descrever o 
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empreendedorismo informal mais como uma opção de "estilo de vida". Primeiro, a 

atenção tem sido direcionada não apenas a como as relações sociais entre empreendedores 

informais diferem das relações normais de mercado em que os negócios e as relações de 

amizade se confundem e há maior solidariedade comunitária e reciprocidade Stillerman 

& Sundt (2007 citado por Williams & Youssef 2015), mas também como as relações de 

troca entre os empreendedores e seus clientes diferem das relações de mercado 

tradicionais, pois sem o recurso a um contrato legal, as relações interpessoais e a 

confiança tornam-se mais importantes (Cross & Morales, 2007 citado por Williams & 

Youssef 2015)). Segundo, tem havido um foco em como o empreendedorismo informal é 

perseguido como uma escolha de estilo de vida por causa da maior liberdade e 

flexibilidade pessoal e permite que eles ganhem controle sobre suas vidas Cross, Hart, 

(2000; 1973 citado por Williams & Youssef 2015) e, finalmente, como tal 

empreendedorismo informal é, muitas vezes, aos olhos de seus participantes, uma 

tradição familiar e expressão de apoio comunitário que permite aos clientes adquirir bens 

que de outra forma não poderiam pagar (Cross, 2000 citado por Williams & Youssef 2015). 

2.1.3. Empreendedorismo Étnico Informal 

Devido a dinâmica socioeconómica recente, Angola tem registado uma grande 

intensidade migratória. Os dados do Censo 2014 mostram que mais de 1 milhão de 

pessoas entraram no país nos últimos 5 anos antes do Censo e permaneceram por pelo 

menos 6 meses. No entanto, este período coincide com o regresso de refugiados angolanos 

que estiveram na República Democrática do Congo e Zâmbia, não podendo, por isso, ser 

considerado um movimento migratório que poderia acontecer em situação normal (INE, 

2016). Observa-se não apenas o regresso de refugiados angolanos que estiveram nos 

países que limitam a mesma fronteira devido o processo colonial e longa guerra civil mas 

também emigrantes a busca de melhores condições de vida, como congoleses, malianos, 

senegalês e sobretudo com maior relevância indivíduos da República Democrática do 

Congo, este fenómeno migratório destes indivíduos dos países vizinhos e outros 

consequentemente acaba levando-os diretamente para a economia informal, hoje estudos 

recentes sobre esta temática, este tipo de fenómeno social são publicados e merece 

também o nosso olhar e talvez mais profundamente em outros trabalhos investigativo, 
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mas por enquanto destacaremos algumas teorias, conceitos por ser um assunto da matriz 

angolana. 

A economia informal oferece aos indivíduos oportunidades de negócios, 

independentemente de seu status de emigrantes ou qualificações académicas, e isso é 

especialmente importante para os empreendedores (Ramadani et al., 2015a). Em décadas 

recentes, em muitas cidades no mundo industrializado, especialmente nas áreas 

metropolitanas, houve um grande influxo de pessoas de diferentes origens sociais, 

culturais ou étnicas (Dana 2007, Dana & Morris 2007, 2011; DeHart 2010; Levent et al., 

2003; Light & Johnston 2009; Ramadani et al., 2014; Waldinger et al., 2006; Ramadani 

et al., 2015b). 

O grupo étnico representa um segmento da sociedade cujos membros são considerados 

como tendo uma origem e uma cultura comuns e participam de atividades conjuntas nas 

quais a origem e a cultura são uma parte importante delas (Yinger, 1985). Nos últimos 

anos tem havido uma grande orientação de grupos étnicos no trabalho autônomo. Esses 

movimentos são reconhecidos por muitos autores como empreendedorismo étnico. O 

empreendedorismo étnico é um processo de identificação de oportunidades no mercado, 

empreendimentos inovadores, atividades inseguras e perigosas por indivíduos que não 

são membros da maioria da população em um determinado país, para garantir a 

prosperidade para si mesmos, a família e a sociedade como um todo. O 

empreendedorismo informal para grupos étnicos pode ter um impacto positivo na 

sociedade, mas é afetado por condições políticas, habilidades gerenciais e problemas de 

financiamento (Dana, 1999). Dada a falta de oportunidades de trabalho para minorias, 

este estudo enfatiza que a motivação empreendedora para iniciar negócios informais será 

mais importante para os grupos étnicos mais populares. Devido à maior atenção dada ao 

empreendedorismo étnico e ao empreendedorismo informal, o livro enfoca a seguinte 

questão de pesquisa: Quais são os fatores que influenciam os grupos étnicos a iniciar um 

negócio informal e como isso se relaciona com a criação de atividades empresariais 

inovadoras? (Ramadani et al., 2015). 

A revisão de literatura deste estudo visa testar a relevância de conceito de 

empreendedorismo étnico e inovação da economia informal ou melhorar no conceito de 

inovação e a Economia Informal através do estudo de empreendedorismo étnico informal 
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e atividades de negócios inovadores. Mais especificamente, o estudo se concentrará em 

pesquisas que tratem das seguintes questões: evolução do empreendedorismo étnico e 

negócios informais no mundo; empreendedorismo étnico e atividade informal de 

negócios em economias desenvolvidas e emergentes; inovação, criatividade e 

empreendedorismo étnico a partir de práticas de negócios informais; compreender a 

diversidade das estratégias de empreendedorismo étnico; a economia do emprego 

coétnico: incentivos, efeitos do bem-estar e opções políticas e negócios de minorias 

étnicas e o emprego de imigrantes ilegais. (Ramadani et al., 2015). 

Segundo (Ramadani et al., 2015) sobre a influência da religião e do empreendedorismo 

étnico na economia informal, é necessário fazer uma ponte entre as literaturas da 

economia informal, religião / fé / empreendedorismo cultural e empreendedorismo étnico, 

a fim de desdobrar as áreas de complementaridade entre essas literaturas. Por exemplo, a 

convergência de opiniões em cada uma delas procura explicar a disparidade nos padrões 

de empreendedorismo, explorando diferenças nos recursos de grupos étnicos distintos 

(por exemplo, redes de capital e redes étnicas). Além disso, argumentos proeminentes 

nessas literaturas interpretam o empreendedorismo como a resposta dos imigrantes a 

estruturas limitadas de oportunidades no setor econômico formal ou informal do país de 

residência (Dana, 2000). Reconhece-se que os imigrantes ou minorias étnicas sofrem 

restrições no mercado de trabalho como uma forma de oportunidades bloqueadas no país 

de residência (Nwankwo, 2005).  

De acordo com os autores Ramadani et al. (2015), o africano é um crente difundido e uma 

pessoa profundamente religiosa (Tshibangu et al., 1993; Ellis & Ter Haar, 2004). Para 

um africano, a religião vai além de apenas um conjunto de crenças, mas um modo de vida, 

a base da cultura, identidade e valores morais. Em essência, a religião é uma parte 

importante da tradição que facilita tanto a estabilidade social como a inovação criativa 

(Tshibangu et al., 1993). As principais religiões praticadas pela maioria dos africanos são 

cristianismo, islamismo e a religião tradicional africana (Christian, 2015). 

Uma vez que o nosso estudo propõe políticas publicas temas de género tem um valor 

significativo para pesquisadores de empreendedorismo étnico informal, formuladores de 

políticas e empreendedores. Atendendo a limitação deste trabalho sinaliza a necessidade 

de mais pesquisas na interface entre o empreendedorismo étnico, a religião e a economia 
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informal em Angola, especialmente por meio de inquérito onde  devem incluir de algumas 

destas questões: Como os africanos emigrantes em Angola fazem diferentes terapias 

fornecidas pelo seus lideres religiosos que consultam?; Qual é o significado das 

contribuições deste tipo de empreendedorismo para as comunidades emigrantes e para a 

sociedade angolana em geral? (Ramadani et al., 2015). 

2.1.4. Empreendedorismo (In)formal em África 

África subsaariana (ou África “negra”), que é realmente o que quase todo mundo quer 

dizer quando se refere à África (Com clima quente, doenças tropicais, a pobreza 

opressiva, guerras civis e a corrupção). Além disso, muitas pessoas falam da “tragédia de 

crescimento” da África, a África parece estar sofrendo de uma “incapacidade crônica de 

crescimento econômico” Além disso, todas as desvantagens estruturais que supostamente 

refreiam a África estiveram presentes na maioria dos países ricos de hoje — um clima 

desfavorável (ártico e tropical), a falta de acesso ao mar, recursos naturais abundantes, 

divisões étnicas, instituições deficientes e uma cultura ruim (Chang, 2013, p. 96). 

Essas condições estruturais só parecem atuar como impedimentos ao desenvolvimento da 

África porque os países desse continente ainda não possuem as tecnologias, instituições 

e habilidades organizacionais necessárias para lidar com as suas consequências adversas. 

A verdadeira causa da estagnação africana nas últimas três décadas são as políticas de 

livre mercado que o continente foi obrigado a implementar durante esse período. Ao 

contrário da história e da geografia, as políticas podem ser modificadas. A África não está 

destinada ao subdesenvolvimento (Chang, 2013, p. 96). 

Ainda Chang (2013) salienta que, a lista de supostas desvantagens “estruturais” que estão 

refreando a África é impressionante. Primeiro, temos todas as condições definidas pela 

natureza: o clima, a situação geográfica e os recursos naturais. Por estar perto demais do 

Equador, o continente tem uma quantidade excessiva de doenças tropicais, como a 

malária, o que reduz a produtividade dos trabalhadores e aumenta os custos dos cuidados 

com a saúde. Por não ter acesso ao mar, muitos dos países africanos têm dificuldade em 

se integrar na economia mundial. Eles estão em uma “área desfavorável” no sentido que 

estão cercados por outros países pobres que têm mercados pequenos (o que limita as suas 

oportunidades de comércio) e, frequentemente, conflitos violentos (que não raro se 
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espalham para os países vizinhos). Os países africanos supostamente também são 

“amaldiçoados” pelos seus abundantes recursos naturais. Dizem que a abundância de 

recursos torna os africanos preguiçosos. Além da natureza, a história da África também 

está supostamente refreando o continente. As nações africanas são etnicamente 

heterogêneas demais, o que faz com que as pessoas desconfiem umas das outras, tornando 

as transações de mercado dispendiosas. 

Tambem ainda Chang (2013), considerando-se tudo isso, as perspetivas futuras da África 

parecem sombrias. No caso de algumas dessas desvantagens estruturais, qualquer solução 

parece inalcançável e inaceitável. Se não ter acesso ao mar, estar perto demais do Equador 

e estar situada em uma região desfavorável são coisas que estão refreando Uganda, o que 

a nação deveria fazer? Deslocar fisicamente um país não é uma opção, de modo que a 

única resposta exequível é o colonialismo, ou seja, Uganda deveria invadir, digamos, a 

Noruega, e transferir todos os noruegueses para Uganda. Se ter um excesso de grupos 

étnicos é nocivo para o desenvolvimento, deveria a Tanzânia, que tem uma das maiores 

diversidades étnicas do mundo, favorecer a prática da purificação étnica? Se ter um 

excesso de recursos naturais tolhe o crescimento, deveria a República Democrática do 

Congo tentar vender as partes do seu território com depósitos minerais para, digamos, 

Taiwan para poder passar adiante a maldição para outro país? O que deveria Moçambique 

fazer se a sua história colonial deixou o país com más instituições? Inventar uma máquina 

do tempo e corrigir essa história? Se Camarões tem uma cultura desfavorável ao 

desenvolvimento econômico, deveria a nação iniciar um programa de lavagem cerebral 

em massa ou colocar as pessoas em um campo de reeducação, como o Khmer Vermelho 

fez no Camboja? 

Uma pergunta que precisamos fazer antes de tentar explicar a tragédia do crescimento da 

África e examinar possíveis maneiras de superá-la é se tal tragédia realmente existe. E a 

resposta é “não”. A falta de crescimento na região não tem sido crônica (Chang, 2013, p. 

99). A principal razão para a recente falta de crescimento da África reside na política — 

a saber, a política de livre comércio, de livre mercado que foi imposta ao continente pelo 

PAE. A natureza e a história não condenam um país a um futuro específico. Quando uma 

política está causando o problema, o futuro pode ser modificado com mais facilidade 
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ainda. A verdadeira tragédia da África é o fato de termos deixado de enxergar isso, e não 

a sua falta de crescimento supostamente crônica (Chang, 2013, p. 104). 

A seguir destacaremos um conjunto de informações de perfis de países africanos 

sintetizado em tabelas de dados sobre economias de países agrupados por regiões 

geográficas e nível de desenvolvimento económico obtidos do relatório GEM (2016), 

tendo por base a tipologia de desenvolvimento competitivo de Michael Porter, as 

economias participantes do inquérito encontram-se nos seguintes nível de económico: 

economias orientadas por fatores de produção, economias orientadas para a eficiência e 

economias orientadas para a inovação. Do inquérito GEM 2015-2016 pode ilustrar os 

países como Botswana, Burkina-Faso, Camorões, Egipto, Senegal e Tunisia encontram-

se nas economias orientadas por fatores de produção, países como Marroco e África de 

Sul encontram-se nas economias orientadas para eficiência e destaca-se que nenhum País 

africano faz parte em economias orientadas para a Inovação. 

O principal índice do GEM designa-se por Taxa de Actividade Empreendedora (TEA – 

Total Early-Stage Entrepreneurship Activity) e mede a proporção de indivíduos adultos 

(com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos) envolvidos quer num negócio em 

fase nascente (negócio que proporcionou remuneração salarial por um período não 

superior a 3 meses), quer na gestão de um novo negócio (negócio que proporcionou 

remuneração salarial por um período não superior a 3,5 anos e não inferior a 3 meses). 

Estes indivíduos são denominados de empreendedores early-stage. 

Tabela 1: Ranking de valores societários de empreendedorismo por região, GEM-2016, percentagem da 

população com idade entre 18-64 anos.  

Região Economia 

Empreendedorismo 

como uma boa escolha 

Alto Status para 

empreendedores de sucesso 

Atenção da media para 

o empreendedorismo 

Valor Rank/61 Valor Rank/61 Valor Rank/61 

 Burkina Faso 80,6 6 90,6 1 67,2 22 

 Camarões 57,3 40 69,2 32 60,2 33 

África Egipto 83,4 3 87,1 2 62,1 26 

 Marrocos 79,3 7 58,7 50 60,7 30T 

 Africa-Sul 72,6 15 78,1 17 74,2 13 

 % Regional  74,6  76,7  64,9  

Fonte: GEM 2016-2017 
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Empreendedorismo como uma boa escolha de carreira significa uma população adulta 

entre os 18 e os 64 anos que acredita que o empreendedorismo é uma boa escolha de 

carreira. E o Alto Status é concedido a empreendedores de sucesso. 

O Ranking da distribuição em género de TEA, Oportunidade de TEA e Necessidade de 

TEA por região, verifica-se uma ligeira diferença, com os homens a notabilizarem-se em 

todos países na atividade empreendedora. Em relação a proporção orientada por 

oportunidade e necessidade em ambos géneros se verifica também ligeiras diferenças com 

as mulheres a destacarem-se em alguns países como Marroco e Egipto à quando 

impulsionados pela TEA-oportunidade e países como Burkina-Faso, Camarrões e Africa 

de Sul motivados pela TEA-necessidade. 

Tabela 2: Ranking de auto-percepção de Oportunidades empreendedoras, Capacidade, Medo de Fracasso 

e Intenções por região, GEM-2016, percentagem da população com idade entre 18-64 anos. 

Região Economia 

Oportunidades 

Percebidas 

Capacidades 

Percebidas 
Medo de Fracasso 

Intenções 

empreendedoras 

Valor Rank/64 Valor Rank/64 Valor Rank/64 Valor Rank/64 

Burkina Faso 61.9 6 76,7 3 17,9 64 63,7 2 

Camarões 63.8 5 75,8 4 23 60 34,4 15 

África Egipto 53.5 14 46,4 38 27,6 51 63,8 1 

Marrocos 45 26 56,1 16 32,9 42 36,2 14 

Africa-Sul 35 44 37,9 54 31,2 44T 10,1 51T 

% Regional 51.8 58,6 26,5 41,6 

Fonte: GEM 2016-2017. 

A tabela acima menciona em percentagens uma população com idade entre 18-64 anos 

que vê boas oportunidades para iniciar uma empresa na área em que vive; Outros que 

acreditam ter as habilidades e o conhecimento necessários para iniciar um negócio; 

Outros ainda que percebem boas oportunidades para iniciar um negócio que indica que o 

medo do fracasso impediria que eles estabelecem um negócio; E há indivíduos envolvidos 

em qualquer fase de atividade empreendedora excluída que são empreendedores latentes 

e que pretendem abrir um negócio dentro de três anos.  

O Ranking de TEA distribuído em indústrias por regiões, as percentagens descritas nesta 

tabela no GEM (2016-2017), sobre a classificação de TEA distribuído em indústrias, i.e, 

no setor de serviços empresariais em agricultura, mineração, fabricação, transporte e 

venda comercial a grosso e a retalho, com clareza conseguimos identificar sem 
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dificuldades que o setor empresarial da Venda à grosso e retalho distancia-se das outras 

áreas em atividade empreendedora. 

Tabela 3: Ranking de motivação empreendedora por região, GEM 2016. 

Região Economia 

Atividade 

empresarial 

total em estágio 

inicial 

Impulsionado 

por Necessidade 

Impulsionado 

por 

oportunidades 

Oportunidade 

impulsionada 

pela melhoria 

Índice 

motivacional 

Valor 
Rank/

64 
Valor 

Rank/
64 

Valor 
Rank/

64 
Valor 

Rank
/64 

Valor 
Rank/

64 

 Burkina Faso 33,5 1 29,9 19 68,8 43T 42,9 40T 1,4 4T 

 Camarões 27,6 4 32,3 12 60,5 58 31,1 61 1 57T 

África Egipto 14,3 17T 31,3 13 61,2 55 30,8 62 1 57T 

 Marrocos 5,6 58 27,4 23 72,6 37 50,3 28 1,8 39T 

 Africa-Sul 6,9 51 23,6 31 74,4 35 41,9 43 1,4 39T 

 % Regional  17,6  28,9  67,5  39,4    

Fonte: GEM 2016-2017 

A tabela supracitada descreve-nos sobre a motivação em percentagens nesta região onde 

a percentagem de TEA da população adulta com idade entre 18-64 anos que começaram 

um negocio por necessidade porque não têm outra opção; Outros que começaram um 

negócio por oportunidade; E a relação entre a oportunidade orientada pela melhoria-TEA 

e a TEA orientada pela necessidade. 

Sobre a classificação de tipos de Atividade empreendedora por região (Burkina- Faso, 

Camarões, Egipto, Marrocos, Africa-Sul), GEM-2016-2017, percentagem da população 

com idade entre 18-64 anos, a media regional é de 10,5% na Taxa de empreendedorismo 

nascente que começaram uma empresa com menos de quatro meses e que não pagam 

salários ou remuneração. Temos uma média regional de 7,7% na taxa de proprietários de 

novos negócios que começaram um negócio entre quatro e quarenta e dois meses e está 

pagando salários ou remuneração.  

A media regional de 17,6% na atividade empresarial total em estagio inicial que estão no 

processo de iniciar um negocio ou que acabaram de iniciar um negocio com menos de 

quarenta e dois meses. 1% da media regional na Atividade empreendedora empresarial 

(EEA), i.e, como funcionários envolvidos em atividades empresariais, como 

desenvolvimento ou lançamento de novos produtos ou serviços, ou criação de uma nova 

unidade de negócios, um novo estabelecimento ou subsidiaria. 11,9% de media regional 

na Taxa de proprietários de empresas estabelecida que atualmente são proprietarios – 

gerentes de uma empresa estabelecida, ou seja, ganhando e administrando uma empresa 
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em funcionamento que pagou salários ou remuneração ou quaisquer outros pagamentos 

aos proprietários por mais de quarenta e dois meses. 12,7% da media regional na 

descontinuação de negócios (% do TEA) que são ou um empresário nascente ou um 

proprietário-gerente de um novo negocio que interromperam um negocio nos últimos 

doze meses, seja vendendo, fechando ou interrompendo um relacionamento proprietário-

gerente com o negocio. 

Sobre Ranking de razões para interrupção de negócios por região, segundo GEM 2016-

2017 por  percentagem dos que interrompem um negocio no ano anterior nas regiões em 

questão são: Venda do negocio; Prejuizos; Problemas com finanças, Outra oportunidade, 

Desistência, reforma, razões pessoais, incidentes e Burocracia. Em relação a classificação 

da expectativa na criação de emprego para TEA por região constata-se nos primeiros 

cinco anos nenhum emprego foi criado, entre um a cinco posto de trabalho durante cinco 

anos e seis ou mais postos de trabalho em cinco anos. 

De acordo com Chang (2013, p.128): 

“Além disso, mesmo as pessoas que têm um negócio próprio nos países 

ricos não precisam ser tão empreendedoras quanto os seus equivalentes nos 

países pobres. No caso dos empresários dos países pobres, as coisas dão 

errado o tempo todo. Cortes de energia atrapalham a agenda da produção. 

A alfândega não libera as peças sobressalentes necessárias para que uma 

máquina seja consertada, o que já tinha sofrido um atraso devido à 

autorização para comprar dólares americanos. Os insumos não são 

entregues na hora certa, e o caminhão de entrega enguiçou de novo — uma 

vez mais — por causa de buracos na estrada”.  

E os insignificantes funcionários públicos locais modificam, e até mesmo inventam, 

regras o tempo todo a fim de obter propinas. Lidar com esses obstáculos exige um 

pensamento rápido e a capacidade de improvisar. Um empresário americano típico não 

sobreviveria uma semana na presença desses problemas, se tivesse que administrar uma 

pequena empresa em Maputo ou Phnom Penh. Em outras palavras, a maior parte do 

microcrédito não é usada para alimentar o empreendedorismo dos pobres, a suposta meta 

da prática, e sim para financiar o consumo (Chang, 2013). 
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2.1.4.1. Empreendedorismo Informal em Angola 

2.1.4.1.1. Génese da economia informal em Angola 

O setor informal é uma característica proeminente da economia urbana angolana e tem se 

expandido velozmente desde a década de 70, pois a geração de empregos formais no país 

não seguiu o mesmo ritmo da sempre crescente população urbana (Feliciano, Lopes & 

Rodrigues 2008).  

O conceituado economista Fernando D. Heitor (1995), destacara algumas causas da 

origem do comércio informal em Angola: 

1.- Até Novembro de 1975 (data da proclamação da independência), não existia em 

Angola mercado informal na dimensão e com as características que conhecemos hoje. O 

comércio informal era muito reduzido nos centros urbanos e ate mesmo no meio rural. 

Pescado (peixeiras e pescadores artesanais); vendedoras ambulantes de fruta, doces e 

outras iguarias da terra (i.e., Medicamentos tradicionais, vários kitutes/ bombo, batata 

doce, banana, ginguba assadas; kissangua, kimbombo e maruvu ou hidromel etc.) era o 

que mais se transacionava no circuito informal mas, em pequenas proporções, mais nos 

mercados oficiais urbanos e periurbanos (praças) do que nas ruas da cidade. 

2.- A guerra civil que despoletou imediatamente após a independência nacional, foi sem 

dúvidas a principal causa (dentre varias outras) do surgimento e rápido crescimento da 

economia informal em Luanda principalmente nos centros urbanos. Ao inviabilizar o 

funcionamento normal dos centros de produção industrial, agrícola e pecuário, ao destruir 

as infra-estruturas físicas de comunicação e outras, asfixiando o escoamento de produtos 

de umas regiões para outras, dificultou sobremaneira a atividade comercial, rompeu o 

tecido empresarial e desestruturou o tecido social nacional. O êxodo rural provocado pela 

guerra, fazendo deslocar das zonas agrícolas de origem milhares de pessoas 

economicamente activas, provocou uma pressão demográfica nas cidades sem 

precedentes , com os consequentes custos sociais e ambientais dai resultantes, que 

atualmente ainda se fazem sentir.  

3.- Face a fragilidade e incapacidade do setor formal da economia, em dar resposta a 

crescente demanda, já no período anterior a Paz efetiva (Abril 2002), a economia informal 
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foi ganhando dinamismo e robustez, ate 2003, só contido com o Boom provocado por 

altas taxas de crescimento económico, registadas no período 2004 a 2008 (taxas 

crescimento médio anual de 17,3%) ou se alargarmos aquele período ate 2014, chegou-

se a uma taxa de crescimento médio anual de 5% (Fonte FMI e CEIUniv. Católica).  

Mais recentemente em Jornadas Ténica-Científicas da FESA, realizada em Luanda-

Angola, outubro de 2017 com o tema: O Tecido social urbano. Coexistência entre 

economia formal e economia informal na Republica de Angola, identifica a quarta causa 

do comércio informal no País; 

4.- Todavia, mais recentemente em 2015, com a Nova Crise no mercado mundial 

provocado pela queda abrupta do preço do barril de petróleo, principal fonte de receitas 

de Angola, este país entra em Crise económica e financeira, que ainda decorre e que tem 

provocado elevados problemas sociais e consequentemente um novo ciclo de crescimento 

da atividade informal, desta vez ainda maior, com destaque para o comércio de e na rua. 

A economia informal em Angola, em momento de crise, atingiu níveis de implantação e 

de proliferação, muito superiores aos registados no período da guerra. Muitas empresas 

faliram, grande parte dos centros de produção foram desativados, o desemprego cresceu 

para níveis bastante altos- a volta de 26% em finais 2016 ou seja mais de 2 milhões de 

pss. económicamente activas, a maioria deles jovens entre 18 a 30 anos) segundo dados  

divulgados recentemente pelo INE. 

Segundo outro renomado economista Carlos Lopes (2014) identifica cinco causas ou 

cinco grandes etapas no processo de evolução da economia informal de Luanda-Angola: 

1) Antes da independência as atividades informais desempenhavam uma função

estritamente subsidiária do sector formal da economia, dominante, estruturante e dotado 

dos indispensáveis mecanismos de controlo e regulação. A economia informal de Luanda 

restringia-se às atividades artesanais tradicionais, à prestação de serviços – 

nomeadamente serviços domésticos -, ao comércio ambulante, ao comércio à porta de 

casa, aos mercados dos “musseques” e às atividades relacionadas com construção e 

habitação das populações autótones que residiam na sua periferia;  
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2) O processo de crescimento iniciou-se nos anos 1977/78 e, rapidamente, as práticas 

informais – esquemas, candonga - alastraram aos diferentes setores de atividade 

económica e às diferentes dimensões de intervenção dos atores sociais luandenses, no 

contexto socializante de uma economia centralizada e administrativamente regulada;  

3) O desmantelamento da maioria dos mecanismos que caracterizaram o centralismo 

económico, no quadro do processo de transição para uma economia de mercado (1987-

1991), possibilitou a transição entre as atividades paralelas e as atividades informais, mas 

não produziu alterações substanciais na dinâmica de crescimento acelerado do setor 

informal luandense que tem vindo a crescer a ritmos elevados, embora setores como os 

transportes, mercados urbanos ou mercado cambial se tenham estruturado e 

complexificado;  

4) Entre 1992-2002 registou-se um crescimento generalizado das atividades e práticas 

informais, que encontraram terreno fértil para a progressão na ambiguidade e indefinição 

de um processo de liberalização e transição para a economia de mercado que foi 

coexistindo com a manutenção de enquadramentos e lógicas administrativas ou 

monopolistas em alguns sectores de atividade, processo emblematicamente representado 

numa vasta sucessão de programas de reforma económica que nunca chegaram a ser 

concluídos e, em alguns casos, sequer acionados;  

5) Depois de 2002, com o advento da paz e com a adopção de políticas de estabilização 

macroeconómica, em particular no sector cambial e no sector interno, num contexto de 

evolução conjuntural muito favorável do preço do petróleo no mercado internacional, 

verificou-se uma significativa retração de alguns segmentos da economia informal 

(cambistas, operadores dos mercados). 

Características da economia informal em contexto angolano proposta por Capecchi, V. 

(1989), citado pelo especialista angolano o economista Lopes (2014) as seguintes 

tipologias das atividades informais: 

i. A economia informal de subsistência - atividades de produção e troca de bens e 

serviços realizadas no quadro da economia familiar, com finalidades de 
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autoconsumo ou no âmbito das relações de reciprocidade e de solidariedade 

familiar e de vizinhança;  

ii. A economia informal tradicional – conjunto de atividades que, à época colonial,

já eram parcialmente praticadas com carácter informal, em espaços económicos

bem delimitados. Incluem-se nesta categoria as atividades dos ardinas,

engraxadores, escultores e comerciantes de artesanato, bem como as que são

associadas aos ofícios e à relação laboral mestre-aprendiz (carpinteiros, alfaiates,

mecânicos, entre outros);

iii. A economia informal de sobrevivência - atividades orientadas para a geração dos

rendimentos indispensáveis à sobrevivência dos atores e dos respetivos agregados

familiares (inclui a produção de bens e a prestação de serviços, nomeadamente o

micro e o pequeno comércio retalhista, os serviços de reparação e manutenção, os

serviços financeiros, os serviços pessoais e os serviços associados ao lazer e

entretenimento; regra geral, são atividades que se realizam a uma escala reduzida

no quadro dos processos de adaptação realizados pelos agentes económicos

desprovidos de recursos às condições ambientais que os envolvem e que

determinam as suas práticas);

iv. A economia informal de rendimento - atividades orientadas para a geração de

rendimentos, com finalidades de prover a satisfação das necessidades dos

agregados familiares mas também de permitir a acumulação de riqueza e de

capital (abrange as atividades realizadas a uma escala média e grande e contempla

os setores mais rentáveis da economia informal; O comércio retalhista, semi-

grossista e grossista, o armazenamento, o transporte, a construção e a prestação

de alguns tipos de serviços; fazem igualmente parte desta categoria algumas

atividades associadas a práticas especulativas ou à exploração de rendas de

oportunidade, realizadas num espaço não delimitável de proximidade,

interligação e de fronteira com comportamentos económicos ilegais, como por

exemplo a especulação imobiliária ou o comércio ilegal de divisas).

A economia informal em Angola integra uma vasta gama de atividades que atravessam 

praticamente todos os sectores, com extensas e diversificadas áreas de interseção com a 
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economia formal e com a economia ilegal. Setorialmente, o comércio, retalhista, semi-

grossista e grossista, é a atividade informal dominante; Outros segmentos importantes: 

transporte de passageiros e de mercadorias, a produção artesanal de bebidas alcoólicas e 

de bens alimentares confecionados, a prestação serviços (entre os quais, o trabalho 

doméstico/ao domicílio), a agricultura e a pesca bem como o segmento financeiro 

informal que se faz sentir através do comércio ilegal de divisas e das associações de 

rotação de poupanças (Lopes, 2014). 

2.1.4.1.2. Empreendedorismo Informal Feminino em Angola 

Angola possui uma das taxas TEA mais elevadas para mulheres dentre os países 

orientados por fatores de produção. Por isto o nosso destaque, a nossa atenção a este grupo 

da população embora pesquisa não capta, contudo, as atividades autônomas informais – 

não necessariamente a criação de uma empresa – onde justamente é maior a participação 

da força de trabalho feminina em Angola. 

O setor informal urbano é a segunda fonte de emprego para a mão de obra feminina no 

país, e a principal ocupação para as mulheres que vivem nas cidades. Embora a 

informalidade seja amplamente tolerada pelo governo devido à ausência de fontes 

alternativas de renda no setor formal, o Estado busca estimular os empreendedores 

informais a se tornarem trabalhadores formais, para tanto facilitando o acesso a 

financiamentos com taxas preferenciais, e fornecendo consultoria sobre questões tais 

como higiene, aprimoramento da qualidade do serviço e requisitos de licenciamento 

(UNCTAD XIII, 2013). 

O setor informal urbano é a principal atividade não agrícola da mão de obra feminina em 

Angola: as mulheres representam entre 60% e 70% de todos os trabalhadores que ali 

atuam UNICEF, Workshop de Desenvolvimento (2003, 2009 citado por UNCTAD XIII 

2013), e ele emprega mais da metade da força de trabalho ativa feminina nas cidades. A 

maioria das mulheres (65%) que opera na informalidade é casada e trabalha para 

complementar a renda familiar. A economia informal é a principal fonte de renda para os 

agregados familiares chefiados por mulheres: 67% desses agregados dependem 

exclusivamente dela para gerar sua renda (Walther 2006 em alusão UNCTAD XIII 2013). 

Existe uma divisão de trabalho por gênero no setor informal (Wold & Grave 1999; 
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Workshop de Desenvolvimento 2009 citado por UNCTAD XIII 2013), o comércio 

retalhista informal urbano constitui uma atividade predominantemente feminina 

(envolvendo 83% das mulheres que chefiam agregados familiares). Elas vendem, 

basicamente, alimentos e bebidas nos mercados e apenas 10% se dedicam a atividades 

produtivas e a outros tipos de serviços. As mulheres trabalham a partir de casa, ou em 

suas proximidades, o que lhes permite igualmente realizar seus afazeres domésticos, 

embora algumas se desloquem até os mercados (UNCTAD XIII, 2013). 

O estudo UNCTAD XIII (2013) obsevou que algumas pesquisas encontraram um elo 

entre a liberalização do comércio e o aumento da informalidade, embora as conclusões 

não sejam definitivas. Em Angola, o processo de crescimento acelerado da economia 

informal, que precedeu em muito a liberalização do comércio, tem sido resultado de uma 

confluência de fatores: fluxo migratório em direção às capitais das províncias em 

decorrência do conflito armado; distorções geradas pelo sistema econômico centralizado 

e planejado, que tornou possível o desenvolvimento de instrumentos e eventos propensos 

à apropriação dos ganhos; incapacidade tanto do setor público quanto do privado de criar 

novos empregos para uma população em expansão; desarticulação dos salários como 

principal fonte de renda; e o declínio progressivo da disponibilidade de produtos e 

serviços fornecidos pelo Estado (Lopes, 2009). Ainda UNCTAD XIII (2013) no caso de 

Angola, os dados indicam que, em um contexto de liberalização drástica da economia 

provocado pelas políticas comerciais e pelo comportamento da taxa cambial, o setor 

informal continuou a se expandir. Essa liberalização fortaleceu ainda mais o já pujante 

setor informal e ancorou as mulheres nesse tipo de atividade. 

Obsevou também o relatório UNCTAD XIII (2013) que esta abertura da economia 

permetiu fornecer produtos baratos em Kwanzas, a liberalização do comércio permitiu a 

expansão da informalidade, propiciando às mulheres a chance de ganhar a vida. Além 

disso, como os produtos importados constituem um componente importante da cesta 

básica da população, eles acabam por contribuir para aumentar o excedente do 

consumidor. O acesso aos itens importados tornou-se ainda mais relevante após a 

liberalização dos preços internos, pois reduziu os ganhos da exploração do diferencial 

entre os preços controlados e os preços de mercado. Por conseguinte, a força de trabalho 

informal feminina depende de um acesso contínuo aos produtos importados.  
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As mulheres empreendedoras, embora em menor medida, também estão envolvidas 

diretamente com o comércio internacional e com as importações. Com frequência elas 

criam cooperativas informais e juntam seus recursos de modo a viajar para países como 

China, África do Sul, Namíbia, Emirados ou Brasil e comprar mercadorias. Esses artigos 

são posteriormente enviados para Angola para serem vendidos no comércio retalhista 

local. A política de erradicação atualmente implementada pelo governo de Angola, cujo 

objetivo é afastar os mercados informais do centro das cidades, poderia vir a ter resultados 

mais significativos sobre a mão de obra feminina do que mudanças nas atuais políticas 

comerciais. A política de erradicação e formalização adotada pelo governo poderá causar 

profundas consequências para as mulheres que trabalham no setor informal, pois elas não 

possuem, necessariamente, os meios para montar um estabelecimento em um local fixo, 

seja em casa ou fora dela (UNCTAD XIII, 2013). 

De acordo Martins (2017) quanto ao género há uma distinção de papeis, na cultura 

masculina a enfase esta colocada no sucesso e na realização pessoal, isto é., as pessoas 

vivem para trabalhar, são orientadas por metas, mostram ambição e necessidade de 

distinguir-se. Em oposição, na cultura feminina a qualidade de vida, a harmonia e a boa 

atmosfera profissional são centrais, as pessoas trabalham para viver e valorizam a 

interdependências relacional. “Para alguns autores, como Peter Drucker, «os traços de 

personalidade» não são um fator decisivo para qualquer pessoa pensar em ser 

empreendedor, visto que podem ser aprendidos. Os aspectos psicológicos e o 

comportamento do empreendedor podem mudar enquanto os negócios evoluem. Por 

outro lado, há quem defenda que os traços de personalidade dos empreendedores não 

podem ser ensinados. Nesse sentido, um empreendedor pode ser um gestor profissional, 

mas nem todos os gestores podem ou conseguem ser empreendedores” (Martins, 2017. 

p.72). 

2.1.4.1.3. Empreendedorismo (In)Formal na Província de Cabinda 

Sobre empreendedorismo em Cabinda, a realidade não é diferente o que acontece um 

tanto por todo País, mas a falta de bibliografia concernente a economia informal local tem 

criado embaraços na recolha de dados para uma exposição abrangente da temática de 

empreendedorismo (in)formal. Portanto o que descrevemos neste estudo são dados 

recolhidos em fontes secundárias das instituições nacionais com representações 
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provinciais tal como o MAPTSS, INAPEM, INEFOP e especialistas na área económica 

a nível provincial. A seguir descreveremos o quadro do tecido empresarial em Cabinda: 

Tabela 4: Empreendedores/ Empresas certificados em Cabinda. 

DIMENSÃO 
ANOS 

Subtotais 
2012-13 2014 2015 2016 

Micro 189 18 54 33 294 

Pequenas 50 10 18 11 89 

Medias 20 2 2 3 27 

Total 259 30 74 47 410 

Fonte: INAPEM-Cabinda (2018) 

Em cabinda os setores de atividade tendencialmente mais preferidos pelos empresários e 

empreendedores locais segundo análise de projetos recebidos numa ordem cronológica 

no INAPEM - Cabinda: Comercio, Prestação de serviços, Industria, Agricultura e 

Pecuaria, Hotelaria e Turismo, Educação/Ensino, Construção civil, Transportes e Pescas. 

No âmbito de formação e capacitação empresarial, beneficiaram empresários e 

empreendedores, também empreendedores com sinais visíveis no exercício de negócios 

formalizados e outros com ideias formadas, mas por realizar, assim os números de 

beneficiados ao longo destes anos encontram-se na tabela abaixo: 

Tabela 5: Formação e capacitação empresarial 
Anos 1997-2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Empresarios/Empreendedores 

Beneficiados 
1.427 1.178 897 503 713 4.718 

Fonte: INAPEM-Cabinda (2018) 

No processo de legalização de uma empresa requer necessariamente e obrigatoriamente 

aos empreendedores obedecer regras e possuir os seguintes documentos: Consultar o setor 

tutor da atividade à exercer, Alvará ou Declaração provisoria, Certidão de registo 

comercial, Cadastramento na repartição de finanças para obtenção de Número de 

Identificação Fiscal (NIF), Certificado de registo estatístico, Pacto social ou Escritura 

(Validados pelos serviços notoriais), no caso de Sociedade, Fotocopia de bilhete de 

identidade-B.I do Promotor (empresa em nome individual), Fotocopia de B.I dos sócios 

(Sociedade), Registo na segurança social. Com essa documentação pode contactar o 

INAPEM para certificação, processo pelo qual é conferido a empresa o estatuto de Micro, 
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Pequena ou Media Empresa com suporte legislativo (Lei nº30/2011, de 13 de Setembro, 

Lei das Micro, Pequenas e Medias Empresas). 

Podemos observar que somente as empresas certificadas pelo INAPEM têm o tratamento 

diferenciado previsto na Lei número 30 como: 

 Acesso ou Beneficio dos Incentivos Fiscais; 

 Financiamento a coberto dos programas do governo: Angola Investe, Projovem, 

Fundo de investimento de Cabinda-FICA (Fundo local sob o acompanhamento do 

Governo provincial através da secretaria provincial de Apoio empresarial e 

investimento privado) e outros que eventualmente venham a ser aprovados. 

Cabinda não é exceção quanto aos Programas do Executivo Angolano Para Apoio, 

Incentivo e Promoção do empresariado Nacional, tais como:  

Decreto Presidencial nº 41/2012 – Aprova o modelo de implementação do programa de 

apoio as MPMEs, ao abrigo da Lei nº30 (Programa Angola Investe); 

Decreto Presidencial nº 40/2012 – Cria o Balcão Único do Empreendedor (BUE) e aprova 

o respetivo regulamento ou regime jurídico constante do regulamento anexo ao mesmo 

diploma- Programa de Micro Credito. 

Decreto Presidencial nº 71/2012 – Aprova o plano nacional de desenvolvimento da 

Juventude que insere a linha de credito de apoio ao empreendedor Jovem – PROJOVEM 

– Publico beneficiário de faixa etária 18- 40 anos de idade com um total de empréstimo 

de Cem mil Cuanzas à Quarenta milhões de Cuanzas. 

Em suma, existem duas formas gerais de aumentar a produtividade das empresas 

informais e os rendimentos dos trabalhadores pobres na economia informal. O primeiro 

é aumentar os aspetos positivos: através de medidas de apoio para melhorar os ativos e o 

acesso ao mercado, fornecer identidade e direitos legais e aumentar a produtividade. O 

segundo é reduzir os negativos: através de medidas que não só reduzem os riscos, mas 

também enfrentam desequilíbrios de poder de mercado e preconceitos políticos ou 

institucionais que funcionam contra as empresas e os trabalhadores informais. Isso exige 

reconhecer quando e como os desequilíbrios de poder do mercado e os preconceitos 
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políticos favorecem grandes empresas formais em empresas informais menores, 

trabalhadores formais sobre trabalhadores informais e homens sobre mulheres dentro de 

cada uma dessas categorias (Chen, 2012). 

Conforme Besutti & Angonese, Martins (2017) existem certos traços de personalidade 

(habilidades, motivos e carateristicas de temperamento), que são usualmente evidentes 

mesmo que as tendências empreendedoras sejam congénitas ou desenvolvidas enquanto 

a pessoa ganha experiência naqueles que desfrutam do sucesso como gestores ou como 

empreendedores tais como: Paixão, Confiança, autodeterminação, gestão de riscos, 

criatividade, etc. Muitos acreditam que os empreendedores são motivados pelo dinheiro, 

existem outros fatores que são tão ou mais importantes, como por exemplo a necessidade 

de realização, de reconhecimento, as recompensas tangíveis e a satisfação de expetativas 

pessoais podem ser mais relevantes do que o dinheiro; fatores de influência ( fatores de 

ordem psicossocial e do ambiente externo; fatores interno de ordem pessoal, sociológicas 

e organizacional; e fatores externo, ambiente competitivo, acesso a recursos, politicas 

governamentais (Aidar 2007)), admitidos no nosso inquérito com mais de uma opção, 

estes serão alguns sutemas detalhados nos próximos capítulos sobre o comportamento 

empreendedor.  

2.2. MOTIVAÇÕES PARA CRIAR O NEGÓCIO 

No entanto, um elevado número de indivíduos nunca pensou em se tornar empreendedor, 

i.e, não sonhou em criar o seu próprio negócio. Entretanto, em determinado momento da

sua vida surge a oportunidade de enveredar por uma carreira totalmente diferente em 

termos de desafios e de realização pessoal. Quando existe uma insatisfação na atividade 

laboral, ocorre a muitas pessoas como alternativa profissional mudar de emprego. Porem, 

pode surgir uma oportunidade súbita de se tornarem empreendedores, por exemplo, 

através de um convite pessoal para fazer parte de uma sociedade. Na prática, trata-se de 

um empreendedor de oportunidade, o qual deve aprofundar o seu conhecimento sobre as 

matérias nas quais vai trabalhar e ser desafiado nas atividades a desenvolver (Martins, 

2017). 

Ainda Martins (2017), quanto ao empreendedor por necessidade tem uma alternativa 

profissional mais limitada. Essa pode decorrer da circunstância de não querer ser 
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trabalhador dependente, ou por estar com dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho. Nestes casos, o fenómeno empreendedor será iniciado como uma atividade de 

subsistência pessoal. Dentre desses, nalgumas situações podemos estar no domínio do 

autoemprego promovido e apoiado pelo Instituto Nacional do Emprego e Formação 

Profissional (INEFOP) e por politicas governamentais, em que várias entidades, por 

exemplo, nos domínios empresarial e educativo têm um papel importante na promoção e 

no apoio ao empreendedorismo. 

Segundo GEM (2016), a distinção entre a atividade empreendedora induzida pela 

oportunidade e a atividade empreendedora induzida pela necessidade assume particular 

relevância no âmbito da análise da atividade empreendedora. Neste contexto, entende-se 

por empreendedorismo induzido pela oportunidade aquele que resulta do desejo de 

aproveitar, por iniciativa própria, uma possibilidade de negócio existente no mercado, 

através da criação de uma empresa. Por outro lado, o empreendedorismo induzido pela 

necessidade resulta da ausência de outras oportunidades de obtenção de rendimentos 

(designadamente, através do trabalho dependente) que leva os indivíduos à criação de um 

negócio, uma vez que consideram não possuir melhores alternativas no contexto atual. 

O tema das motivações na literatura empreendedorismo seguiu um caminho semelhante 

ao da psicologia organizacional. Na psicologia organizacional, teorias motivacionais têm 

progredido de estático para dinâmico (Segal et al., 2005). Um dos desafios enfrentados 

pelos empresários relaciona-se com as suas motivações para começar um negócio e suas 

aspirações para o seu crescimento. As mulheres, como os homens, iniciar seus negócios 

por diversas razões: a realização pessoal, de energia, de independência, de 

reconhecimento, de aspiração social e de criação de riqueza, entre outros. 

Em relação a esta dicotomia, os pesquisadores também podem considerar a classificação 

adotada pelo Minniti et al. (2005). Por um lado, os autores citados classificar os 

empresários como os empresários de oportunidade se eles reconhecem uma oportunidade 

de negócio e começar a explorá-la. Por outro lado, os empresários são classificados como 

empresários por necessidade quando eles são "empurrados" para o empreendedorismo, 

porque eles estão desempregados ou insatisfeitos com seu emprego atual e ver o 

empreendedorismo como uma saída ou uma mudança. 
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Por outro lado, alguns pesquisadores sugerem que as motivações do sexo feminino para 

iniciar um negócio têm mais semelhanças do que diferenças quando comparado com o 

dos homens, como a propensão para o risco (Masters & Maier, 1988), os valores 

empresariais (Fagenson, 1993) e atributos de caracteres (Sexton & Bowman-Upton, 

1990). No entanto, Buttner e Moore (1997) concluem que as mulheres empresárias que 

começam seu próprio negócio são motivados principalmente por factores de atracção, tais 

como o desejo de maiores desafios e oportunidades para a auto-determinação. Estes dados 

sugerem que, para essas mulheres, independentemente dos lucros, a realização pessoal é 

a sua motivação mais importante. 

Maysami e Goby (1999) relatam que, em geral, as mulheres são mais motivados pela 

necessidade de independência, o desejo de realização pessoal, o reconhecimento dos 

outros e do uso de seus conhecimentos e habilidades para continuar a sua formação ou 

experiência de trabalho. Noble (1986) sugere que as mulheres vêem na sua decisão de 

iniciar um negócio não uma carreira, mas uma estratégia ao longo da vida. Diaz-Garcia 

(2000) ressalta que o ato de criação de um negócio implica mudanças significativas na 

vida das mulheres, empurrando-os para conhecer outros agentes sociais, a encontrar 

soluções para as suas necessidades e resolver novos problemas, entre outros desafios. 

Tudo isto permite-lhes ganhar segurança e auto-confiança, desempenham um papel 

importante em sua comunidade, contribuir financeiramente para a sua família e se sentir 

realizado.  

De acordo com Greatti e Senhorini (2010), existem forças restritivas, fatores que inibem 

o comportamento do empreendedor que são capazes de inibir a ação criativa dos

empreendedores e dificultar suas atitudes relacionadas à criação de empresas. Estas 

dificuldades podem ser categorizadas como: dificuldades de conjuntura econômica (as 

políticas econômica), dificuldades de localização, dificuldades burocráticas (a fase de 

elaboração e registro do processo formal de constituição do novo empreendimento.), 

dificuldades tecnológicas, dificuldades mercadológicas, dificuldades de concorrência, 

dificuldades financeiras e dificuldades do período inicial de operação da nova empresa (a 

fragilidade da empresa nova e a insegurança do próprio empreendedor podem colocar em 

risco a sobrevivência da nova organização). 
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2.3. MOTIVAÇÕES PARA FORMALIZAR O NEGOCIO 

O papel que os pequenos negócios têm na maioria das economias locais, por exemplo ao 

nível do emprego criado e da inovação gerada, ora os pequenos negócios podem ser 

desenvolvidos em maior número mais rapidamente do que as empresas de maior 

dimensão (as multinacionais) frequentemente não locais (Martins, 2017) 

As relações pessoais são a base para que as operações informais se concretizem, porém, 

para que o empreendimento possa se expandir, segundo Filártiga (2007), as relações 

comerciais não podem estar fundamentadas em reputação ou troca de favores, mas 

participar de um sistema transparente de regras e com a presença de instituições públicas. 

A cultura de empreender tem como objetivo buscar novas alternativas e inovações em 

meio às oportunidades (Silva, 2009). Tanto a figura do empreendedor formal quanto a do 

informal possuem tais características, porém são diversos os fatores que separam os 

empresários que decidem pela formalização, daqueles que optam pela permanência na 

atividade informal. Dentre as causas da informalidade, que são classificadas como 

vantagens para os empreendedores informais, destacam-se: (1) preços diferenciados que 

podem atrair o consumidor para o produto informal; (2) fiscalização frágil por parte do 

governo; (3) não pagamento de impostos, custos trabalhistas e regulatórios; (4) redução 

de despesas decorrentes de adaptação a regras contábeis (Paes, 2010).   

Em contrapartida, apresentam-se as desvantagens ao empreendedor em manter-se 

informal, como: (a) pagamento de multas; (b) punições pela violação das leis; (c) 

dificuldade no acesso ao sistema judiciário; (d) não acesso a linhas de crédito destinadas 

às empresas; (e) impossibilidade de cobertura previdenciária (Filártiga, 2007).  

A decisão do empreendedor se formalizar é pessoal, ou seja, o indivíduo decide se 

formalizar ou não. Desse modo, pode-se admitir que a revisão de literatura não identificou 

a existência de estudos especificamente orientados para investigações focalizadas em 

características e razões que influenciam a tomada de decisão do empreendedor pela 

formalidade. A decisão pela formalização, em um ambiente competitivo, é complexa e 

pode encontrar resistência e insegurança por parte do empreendedor, mesmo que este 

conte com o subsídio de experiências anteriores ou com o aprendizado obtido pela auto-

observação (Oliveira & Simonetti, 2010). Sabe-se que a opção pela informalidade, no 
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ponto de vista do empreendedor, pode ser de ordem financeira, mas também pode ser 

caracterizada por traços familiares, qualidade de vida, jornada de trabalho flexível, entre 

outros motivos. A escolha pela formalidade se dá sob a análise de custo e benefício. 

A opção pela operação formalizada ou informal de micro-empreendores envolve uma 

diversidade de variáveis dificilmente captável de forma compreensiva por investigações 

científicas. Entretanto, análises comparativas criteriosas potencialmente oferecem 

informações relevantes sobre condições, características e/ou contextos mais ou menos 

favoráveis à decisão pela formalização de um negócio ou à sua manutenção como 

informal, fornecendo novas bases ou perspetivas para o desenvolvimento mais 

consistente de políticas, estratégias e ações públicas e de governo. Nesse sentido, o 

presente estudo trabalha com a proposição descrita na sequência: a opção pela 

formalidade ou pela informalidade guarda relação com características socioeconômicas 

dos micro-empreendedores (gênero, faixa etária, condição marital, número de filhos, 

escolaridade e faturamento mensal), com variáveis de operação dos negócios (ramo de 

atividade e tempo de atuação) e com informações e concepções sobre a operação informal 

desenvolvidas por esses empresários (Telles et al., 2016). 

2.4.  ALGUNS TRAÇOS DA PERSONALIDADE DO EMPREENDEDOR 

Ao proceder a um estudo sobre o comportamento empreendedor, constata-se o grande 

número de menções às pesquisas desenvolvidas por David McClelland nas décadas de 

1960 e 1970. O autor (McClelland, 1987) foi um dos pioneiros nos estudos sobre a 

motivação humana e procedeu a inúmeros experimentos e pesquisas que buscaram 

entender a chamada “necessidade de realização” que estaria na base do comportamento 

empreendedor. Sua hipótese básica também entendia essa necessidade como responsável, 

em grande parte, pelo desenvolvimento econômico de uma região / país. McClelland se 

contrapõe a algumas visões predominantes em épocas anteriores à sua segundo as quais 

o desenvolvimento econômico de um país poderia ser explicado por fatores climáticos ou

pela superioridade de uma raça, aproximando-se, nesse sentido, de um referencial 

característico da Psicologia Social. 

Segundo Mota et al. (2004) as pesquisas em empreendedorismo baseiam-se na 

observação dos comportamentos do ser humano e desde 1960, quando David McClelland, 

Psicólogo da Universidade de Harvard, verificou-se nos empreendedores de sucesso um 
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fator psicológico crítico, que chamou de motivação da realização. Também Baum e Locke 

(2004) citam os estudos de um grupo de investigadores que ao estudar a psicologia 

aplicada às características pessoais como a criatividade e a necessidade de realização, dos 

empreendedores essenciais para o sucesso nos negócios. 

O percussor dos estudos referentes às características dos empreendedores, sem considerar 

a questão de género, foi Schumpeter (1942) há mais de 40 anos, a partir de então surgiram 

outros como McClelland (1961); Hornaday e Aboud (1971); Baird (1972); Kourilsky 

(1980); Sexton e Browman (1986); Hisrich e Peters (2004); Zhao e Seibert (2006); 

Ferreira et al. (2008); Raposo et al. (2008); Gerry et al. (2008); e Marques et al. (2012). 

Com base em revisão literária podem ser citadas algumas características psicológicas 

preditoras do comportamento empreendedor como: necessidade de realização 

(McClelland 1961; Kourilsky, 1980; Bygrave, 1989; Hisrich & Peters, 2004); propensão 

ao risco (McClelland, 1961; Hisrich & Peters, 2004); locus of control (Rotter, 1966; 

Kourilsky, 1980;); auto estima (Hisrich & Peters, 2004); autonomia (Hisrich & Peters, 

2004); inovação (McClelland, 1961; Baird, 1972; Hisrich & Peters, 2004); autoconfiança 

(Kourilsky, 1980; Hisrich & Peters, 2004); e criatividade (Baird, 1972; Kourilsky, 1980; 

Hisrich & Peters, 2004).  

Para autores como Martins (2017, p.73) a orientação empreendedora individual significa 

“Mesmo que as tendências empreendedoras sejam congénitas ou desenvolvidas enquanto 

a pessoa ganha experiência, existem certos traços de personalidade que são usualmente 

evidentes naqueles que desfrutam do sucesso como gestores ou como empreendedores”.  

Ainda sobre a orientação empreendedora individual fazemos uma breve análise dos traços 

de personalidade da orientação do empreendedor individual extraído no inquérito com os 

quais se aplicaram a amostra em estudo, também Martins (2017) fez uma breve analise 

dos traços de personalidades principais que descrevem as caraterísticas dos 

empreendedores pelos quais há uma certa semelhança que em seguida passamos a 

destacar:  

i. Paixão pelo negocio, é definida como um conjunto de sentimentos positivos 

intensos, conscientemente acessíveis, vivenciados pelo envolvimento em 
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atividades empreendedoras associadas a papéis que são significativos ao 

empreendedor; forte inclinação para uma atividade que se gosta, se considera 

importante e na qual investe tempo e energia. Se não existir paixão, um grande 

interesse ou dedicação, o negocio não será bem-sucedido. 

ii. Gestão de risco / Tomada de risco, ações ousadas, aventurar-se no

desconhecido, vontade para perseguir oportunidades arriscadas correndo o risco

de falhar em ambientes incertos. Os empreendedores não aplicam no

empreendimento todos os seus recursos e todo o seu tempo até se tornar viável.

Em geral os empreendedores que tentam iniciar um negocio têm um emprego – a

full time ou a part-time (Tempo inteiro ou tempo parcial) – ou estão a executar

outro negocio Mill (1848); Palmer (1971); Timmons (1978); Brockhaus (1980);

Wilsch & White (1981); Wilsch & Young (1982).

iii. Inovação, predisposição de se envolver com criatividade e experimentação

através da introdução de novos produtos / serviços, bem como a liderança

tecnológica, através de investigação e desenvolvimento em novos processos

Timmons (1978); Shumpter (1934); Hornaday & Aboud (1971).

iv. Proatividade, procura de oportunidades caracterizadas pela introdução de novos

produtos e serviços antes da concorrência e saber agir em conformidade

relativamente à procura (Nunes, 2015 apud Besutti & Angonese, 2017).

v. Autonomia, capacidade de trabalhar de forma independente, tomar decisões e

realizar ações. Weber (1917); Hartman (1959); Mescon & Montanari (1981).

vi. Agressividade Competitiva, é a intensidade dos esforços de uma organização

para superar os seus concorrentes, caracterizada por uma forte postura ofensiva

ou respostas agressivas às ações dos concorrentes (Hornaday & Aboud, 1971).

vii. Perseverança, condição necessária para se ser bem-sucedido a iniciar e executar

negócios empreendedores e relaciona-se com uma procura contínua em atingir a

meta proposta apesar das adversidades. A perseverança envolve suster uma ação

e energia orientadas aos objetivos mesmo quando confrontados com obstáculos

(Hisrich & O´brien, 1981).
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2.5. FATORES PSICOLÓGICOS 

Para alguns autores, como Peter Drucker, “os traços de personalidade não são um fator 

decisivo para qualquer pessoa pensar em ser empreendedor, visto que podem ser 

aprendidos. Os aspetos psicológicos e o comportamento do empreendedor podem mudar” 

(Martins, 2017. p.72). 

De acordo com Rizzato e Moran (2013 citado por Besutti & Angonese 2017), o 

empreendedor distingue-se por um perfil singular que permite o avanço da economia e a 

conquista de resultados positivos frente à competitividade do mercado de trabalho. 

Psicólogos e estudiosos da personalidade acreditam que essas diferenças podem ter 

origem nos traços e características de personalidade. Uma definição utilizada e de ampla 

abrangência conceitual para personalidade é a de Allport (1966, p. 43), que a conceitua 

como “a organização dinâmica interna daqueles sistemas psicológicos do indivíduo que 

determinam o seu ajuste individual ao ambiente”. A premissa é a de que cada pessoa 

possui certo número de traços específicos que constituem sua personalidade e, ao se 

tornarem funcionalmente autônomos, esses traços constituem a personalidade de um 

indivíduo adulto. A perspectiva psicológica não é a única maneira de compreensão do 

perfil e da intenção do indivíduo em empreender. Um modelo que surge como proposta 

é a Teoria da Ação Planificada (Ajzen, 1991 citado por Besutti & Angonese 2017). Sob 

o prisma desta teoria, é possível compreender e predizer a intenção empreendedora, não 

só a partir de fatores psicológicos, também tendo por base questões de cunho social. De 

maneira geral, a intenção é o resultado das atitudes face ao comportamento 

empreendedor, da norma subjetiva e do controle comportamental percebido (autoeficácia) 

(Oliveira et al., 2016 citado por Besutti & Angonese 2017).   

É fato conhecido que uma avaliação científica para traçar o perfil psicológico pode seguir 

procedimentos diferentes. Dentre as diferentes propostas disponíveis, o MBTI (Myers 

Briggs Type Indicator), versão inspiira 1.0, instrumento que se utiliza fundamentado na 

teoria de personalidade de Carl Gustav Jung, para quem a personalidade total de um 

indivíduo é composta por vários sistemas diferenciados, que interagem entre si (Hall et 

a.l, 2000). Esses sistemas são: o ego, o inconsciente pessoal e seus complexos, e o 

inconsciente coletivo e seus arquétipos. 
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De acordo com a análise do MBTI, os indivíduos podem se diferenciar segundo quatro 

aspectos gerais, ou polaridades, como apresentam Griffin e Moorehead (2006):  

i. Extroversão/introversão (E/I) - Atitudes que indicam a origem, direção e o foco

da energia pessoal, cuja polaridade extroversão descreve uma atitude de conceber

o mundo externo como cheio de energia, positivo e instigante, fazendo com que

as pessoas classificadas como extrovertidas invistam grande parte de sua atenção 

no mundo exterior, e cuja polaridade introversão indica que o foco da energia e 

atenção volta-se para o mundo interno, traduzindo-se numa atitude de reserva 

diante da expressão de afetos e opiniões, e preferência pelo isolamento e pela 

concentração da energia no mundo interno, nas ideias e pensamentos.  

ii. Sensação/intuição (Intuition) (S/N) - Funções psicológicas que se referem ao

modo como as pessoas se informam sobre o que ocorre nos ambientes externo e

interno e que pode indicar, no pólo sensação uma preferência pelas ideias

concretas e objetivas, enquanto que no pólo intuição as referências são a ações e

conceitos mais abstratos.

iii. Pensamento (thinking) /sentimento (felling) (T/F)- que indicam a predominância

do pensamento e da orientação das  ações pela razão, ou do sentimento que

indicam que a pessoa se deixa levar, para conduzir suas ações e decisões pelas

suas emoções. E, por fim, pelas funções.

iv. Julgamento (Análise)/ percepção (J/P) - que identificam as pessoas pela sua

preferência, no caso da predominância da função analítica, pela conclusão de

atividades, ou então, por um interesse mais acentuado pelo processo de elaboração

das atividades e não necessariamente pelo seu produto, caso dos perceptivos.
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2.6. POLÍTICAS DE FORMALIZAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO 

INFORMAL 

2.6.1. Políticas de Formalização do Empreendedorismo Informal em Angola 

Entre 2008 e 2014 multiplicaram-se as intervenções governamentais no sentido da 

regulação e formalização sectorial, num processo que integrou a reabilitação de alguns 

mercados, a transferência e a extinção de outros. Tal processo teve um dos seus máximos 

expoentes com a extinção em 2010 do mercado Roque Santeiro, um mercado que durante 

cerca de 25 anos desempenhou uma função crucial no abastecimento urbano da capital 

angolana, e com a transferência de parte significativa dos seus operadores para o recém-

criado mercado do Panguila (Lopes, 2014). 

No caso dos mercados informais, entre as severas ações repressivas da primeira metade 

da década de 80 do século XX – de que foram exemplos paradigmáticos a destruição do 

mercado Banga Sumo, na zona do Prenda, queimado na sequência da intervenção das 

forças policiais, ou a destruição pelas autoridades dos mercados Cala-a-Boca e Tira 

Bikini, ou o encerramento dos mercados da Estalagem, Kinaxixe e Rocha Pinto, em 2004, 

medeiam largos períodos de condescendência em que as autoridades se limitaram a 

controlar à distância o funcionamento dos mercados. A atitude persecutória, por vezes, 

focalizou-se em determinados segmentos do comércio informal, nomeadamente os 

medicamentos e os suportes de reprodução áudio e vídeo (cds e dvds), no caso do 

comércio nos mercados, e o comércio ambulante (zungueiros) (Lopes, 2014). 

A partir do final de 2006 assistiu-se a uma nova vaga no sentido da formalização da rede 

de mercados, no quadro mais amplo do programa de reestruturação da rede de 

abastecimento comercial, no qual se incluía o PRESILD, o Programa de Reestruturação 

do Sistema de Logística e de Distribuição de Produtos Essenciais à População - Nova 

Rede Comercial. Foram inaugurados quatro novos mercados construídos em Luanda com 

financiamento da linha de crédito da China: os mercados do Cazenga (ex-Asa Branca), 

do Palanca (Kilamba Kiaxi), do Kifi ca, no Benfi ca, e o da Vidrul, no Cacuaco (Lopes, 

2014). 

No âmbito do comércio retalhista, o objectivo do PRESILD, para além da construção de 

163 mercados municipais, apontava para a construção de 31 supermercados da rede 
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Nosso Super bem como para a edificação de 10 mil estabelecimentos para a atividade de 

pequeno retalho, (Angop, 7/11/2006, citado por Lopes, 2014). Outubro de 2012 marcou 

o reinício da atitude intervencionista, em particular na cidade de Luanda, com a orientação

do Governo Provincial centrada na edificação de mercados, com o objetivo de retirar os 

ambulantes das ruas (Lopes, 2014). 

"É urgente a moralização do comércio e da pequena atividade industrial da prestação de 

serviços, fazendo com que os trabalhos de inspeção e fiscalização na sua atuação tenham 

sempre presente o primado da legalidade, ética e decoro", disse Adriano Mendes de 

Carvalho Governador de Luanda, no âmbito de cadastrarem os vendedores ambulantes, 

para "uma melhor organização comercial", citado por Novo Jornal, (Novo Jornal, 02-05-

2018).  

Segundo o Jornal de Angola, o Programa de Reconversão da Economia Informal, que 

constitui um dos grandes objetivos do Executivo, que visa diminuir a informalidade da 

economia angolana e promover a transformação de atividades informais em formais. 

Inserido no Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, o programa de reconversão 

da economia informal pretende contribuir para a segurança dos negócios praticados nos 

mercados informais, assim como diminuir a fome e a pobreza. Programa tem ainda como 

objetivos promover o emprego e condições dignas, contribuir para a segurança dos 

consumidores, melhorar a arrecadação fiscal do Estado e aumentar o índice de 

bancarização do país. Uma das nuances do programa de reconversão da economia 

informal contempla a inserção no sistema nacional de segurança social dos vendedores 

ambulantes e os agentes do mercado informal, a fim de transformá-los em contribuintes 

fiscais. A proposta apresentada pelo Ministério da Economia, prevê, entre outras medidas, 

legalizar, cadastrar, e permitir que os mesmos tenham acesso ao micro-crédito, tornando-

os empreendedores e criar um efeito multiplicador com efeitos objetivos nas suas rendas. 

(Jornal de Angola 31 de Janeiro de 2014). 

Muito mais recentemente publicado pela Lusa, citado pelo Macauhub (4-05-2018), com 

o titulo, “Angola quer impulsionar cooperativas para acabar com economia

informal”, lê-se que o governo angolano pretende avançar até final deste ano com um 

plano de reconversão da economia informal, que sustenta 75% da população, fomentado, 

entre outras medidas, com a concessão de microcrédito e a criação de cooperativas. O 
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objetivo consta do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022, aprovado pelo 

Governo e recentemente publicado, contendo um conjunto de programas com a estratégia 

governamental para o desenvolvimento nacional na atual legislatura. No documento, o 

Governo estima que o peso da atividade informal seja "superior a 40% do total da 

economia nacional", com implicações "não só no controlo e monitorização da economia, 

como também na receita fiscal". "Adicionalmente, os trabalhadores em regime informal 

não estão cobertos pela legislação laboral nacional, não usufruem de segurança social e 

estão sujeitos a instabilidade salarial (Lusa, 20-08-2018).  

Sendo a economia informal determinante para cerca de 75% da população do país, 

justifica-se que o Estado implemente iniciativas que estimulem a transição desta 

economia de subsistência e familiar para modelos de economia formal, de forma a 

aumentar os índices de rendimento das famílias nestas condições", lê-se no documento. 

O Governo defende face ao quadro atual de informalidade da economia angolana, as 

sociedades cooperativas "constituem um tipo de organização empresarial que abrange as 

várias dimensões de redução da pobreza e exclusão social e que pode funcionar como 

uma transição para a formalização", nomeadamente nas áreas rurais.  

Em concreto, o plano governamental tem como meta, até 2022, aumentar o número de 

Balcões Únicos do Empreendedor em funcionamento (BUE+) de 87 para 137, enquanto 

as cooperativas registadas nos setores das pescas, comércio, transportes e habitação 

devem crescer a uma taxa média anual de 5%. "Num contexto em que o emprego por 

conta própria é a fração dominante da economia informal, limitando o crescimento das 

receitas fiscais e a normalização do funcionamento dos mercados, este programa visa 

contribuir para uma estruturação mais adequada do mercado de trabalho e para a criação 

de condições concorrenciais mais justas, em particular através do incentivo à 

regularização da atividade económica", acrescenta a proposta governamental (Lusa, 20-

08-2018).  

Os especialistas angolanos como referenciado num dos pontos anteriores destacam como 

fatores mais favoráveis o facto de o apoio às empresas novas e em crescimento ser uma 

alta prioridade política a nível do governo nacional bem como o facto de o apoio às 

empresas novas e em crescimento ser uma alta prioridade política a nível dos governos 

locais.  
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A condição estrutural relativa aos Programas Governamentais registou uma classificação 

média, sendo considerada como intermédia para a atividade empreendedora em Angola, 

em 2016. A perceção dos especialistas angolanos relativamente a esta condição estrutural 

está em linha com as perceções dos especialistas nacionais dos três grupos de economias 

em estudo. Em Angola são conhecidos os seguintes programas governamentais assim 

como Políticas públicas para o fomento, formação e transição para formais os negócios 

ou empreendedores informais: 

1. Criação do Balcão Único do empreendedor (BUE), é um novo serviço público,

cuja finalidade é simplificar o processo de constituição e licenciamento de

empresas e regularização de empreendedores inseridos no mercado informal.

2. Programa PROAPEN: Programa de apoio ao pequeno negócio.

3. Lei das Micro, Pequenas e Medias Empresas (LMPME), cujo regime foi aprovado

pela Lei nº 30/11, 13 de Setembro.

4. Decreto Presidencial nº 28/11.

2.6.2. Exemplo de uma Politicas de Formalização do Empreendedorismo 

Informal - Programa Micro-empreendedor Individual-MEI (Brasil) 

A Lei Complementar n.º 128, de 19/12/2008, criou a figura do micro-empreendedor 

individual - MEI, com o intuito de transformar o trabalhador informal em Empreendedor 

Individual. Segundo o Portal do Empreendedor, o MEI é a pessoa que trabalha por conta 

própria e se legaliza como pequeno empresário, atingindo um faturamento anual máximo 

de R$ 60 mil, que não é sócio de outras empresas e que pode ter um empregado registrado 

recebendo um salário mínimo ou o piso da categoria profissional (Siqueira et al., 2013). 

A figura do “micro-empreendedor individual” (MEI) foi concebida no cerne de uma 

política pública de inclusão à formalidade de milhares de autônomos e micro-

empreendedores informais, que habitam principalmente o espaço urbano brasileiro. 

Estimativas sobre o contingente de empreendedores informais, público-alvo da iniciativa 

– como as do estudo Economia informal urbana do Sebrae (2005), baseado nos dados da

pesquisa Economia Informal Urbana (ECINF) de 2003 do Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE, 2003) –, avaliam que ele abrangia pouco mais de 9 milhões 

de indivíduos, os chamados trabalhadores por “conta própria” (Oliveira, s.d., p.33) 

Usando a prerrogativa do grande volume de atividades que nasciam e fatalmente 

fechavam, algumas políticas públicas foram criadas para respaldar o empreendedorismo, 

originando o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE na década de 

1990 e criando, em 2008, a natureza jurídica do Micro Empreendedor Individual – MEI. 

Os mecanismos de incentivo à formalização da Lei Complementar nº 128/2008 

começaram a ser implantados em julho de 2009 e em fevereiro de 2010 estavam presentes 

em todos os estados brasileiros. Até fevereiro de 2013, essa política pública foi capaz de 

formalizar 2.747.426 micro-empreendedores individuais (MEIs). Segundo ainda os 

autores Behling e Lenzi (2016), os registros de Microempreendedores Individuais que 

passaram a ser realizados em julho de 2009 totalizavam até julho de 2014, 4.135.855 

empreendedores formalizados em todo o país. 

De acordo os autores Siqueira, et al. (2013), com essa lei o trabalhador informal passou a 

poder ter registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), a ser enquadrado 

no regime de tributação Simples Nacional no qual fica isento dos tributos federais 

(Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL), recolhendo mensalmente R$ 32,14 se 

for comércio ou indústria, ou R$ 36,14 se for prestador de serviços (quantias a serem 

atualizadas segundo o salário mínimo vigente) e a contar com a cobertura previdenciária 

do INSS. A formalização também permite que o empreendedor possua conta bancária, 

tenha acesso a linhas de crédito, emissão de notas fiscais, isenção de taxas de registro, 

emissão de alvará pela internet, dentre outros benefícios.  O IPEA revelou que as políticas 

do MEI (Micro Empreendedor Individual) têm contribuído na formalização das 

atividades e na retirada de trabalhadores posicionados às margens da legislação. 

Segundo (Oliveira, (s.d.)) Como estímulo, foi eliminada uma série de entraves 

burocráticos, como a necessidade de contratar profissional contábil e até mesmo a 

obrigatoriedade de emitir documentos fiscais, visto que o MEI é isento dos demais 

impostos federais (Imposto de Renda – IR; Programa de Integração Social – PIS; 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; Imposto sobre 

Produtos Industrializados – IPI; e Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL). Além 

disso, foi implantado um sistema de registro, por meio do Portal do Empreendedor, que 
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facilitou o registro e a baixa do MEI. Cabe, ainda, ressaltar que a lei permite a este 

somente 475 atividades. 

A política pública denominada “Micro-empreendedor Individual” de acordo (Oliveira, 

(s.d.)) tem duas vertentes: a formalização de empreendedores informais e o 

enquadramento dos empresários individuais na condição de empreendedores individuais, 

para, assim, acessarem as simplificações e desonerações fiscais criadas. O público-alvo, 

portanto, pode ser dividido em dois tipos: os empreendedores informais e as empresas 

individuais já formalizadas no âmbito da legislação anterior.  

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC 

Gráfico 1 – Empreendedores cadrastados como MEI 

A Figura que apresenta o número de micro-empreendedores individuais cadastrados entre 

o momento em que lei do MEI entrou em vigor (01/07/2009) e Dezembro de 2011, mostra

um crescimento expressivo, o que sugere que essa lei possa ser um fator motivador da 

opção pela formalidade (Siqueira et al., 2013). 

Embora o Brasil dirigiu a sua atenção para o empreendedorismo somente a partir da 

década de 1990, uma intensificação das práticas e políticas nesta área tem sido um 

fenômeno mundial, com um aumento da flexibilidade do mercado de trabalho e avanços 

tecnológicos (Zouain & Barone, 2009). Ciente das condições necessárias para a 

sobrevivência das atividades empresariais, organizações nacionais e internacionais têm 

promovido o desenvolvimento de políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo 

para as minorias, em particular.  
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2.7. PROPOSTA DE UM MODELO CONCEPTUAL DE INVESTIGAÇÃO 

Teoriza-se que o empreendedor em alusão o autor Iorio (2011) é fundamental para a geração de 

riqueza, não apenas para ele, mas para milhões, bilhões de pessoas, especialmente para os 

consumidores. Não é um simples proprietário de uma empresa (empresário), mas alguém que, 

muitas vezes sem um centavo no bolso, vislumbrou antes dos demais uma oportunidade de 

produzir algo que iria tornar satisfeitos os consumidores e melhorar as suas vidas; é alguém que, 

antecipando essa possibilidade, assumiu riscos às vezes fantásticos, pois, em caso de fracasso, 

perderia até os sapatos que calça; é alguém que, em inúmeros exemplos, precisou tomar 

empréstimos para tornar viável o negócio que imaginou; é alguém que criou e, neste sentido, é 

cocriador, o que o aproxima, como homem, da imago Dei; é alguém de cujas ideias e sonhos 

terminam brotando riqueza e dinheiro, empregos e rendas para os seus semelhantes. 

Por volta do fim do século XIX, segundo Stewart (1989) a ciência conquistara dois paradigmas 

muito diferentes para a modelagem matemática. O primeiro e mais antigo era a análise de alta 

precisão por meio de equações diferenciais; em princípio isso permitia determinar toda a evolução 

do universo, mas na prática só era aplicável a problemas relativamente simples e bem 

estruturados. O segundo, um ramo recém-surgido, era a análise estatística de quantidades médias, 

que representava os traços gerais do movimento de sistemas altamente complexos.  

Tendo como base a revisão da literatura efetuda nos pontos anteriores sobre o empreendedorismo 

(in)formal, fatores psicológicos, Género, orientação empreendedora individual (OEI) e as 

motivações para criação do negócio dos empreendedores foi desenvolvido o modelo conceitual 

de investigação: 

 

Fonte: De própria autoria.  

Figura 1: Modelo conceptual de investigação 
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Observou Alvarenga (2014), que as hipóteses do paradigma quantitativo procedem das 

teorias cientificas existentes acerca do problema, estão estritamente interligados a 

proposta da problemática, os objetivos, a revisão da literatura e as hipóteses. Para 

Coutinho (2018), as hipóteses expressam uma antecipação de resultados de acordo com 

uma teoria. Portanto operacionalizamos as hipóteses que achamos nós ser de uma certa 

maneira capaz de influenciar a OEI, razões e as motivações para a formalização do 

negocio dos empreendedores (in)formais, com base em teorias de alguns autores como o 

de Brandstätter (2011 citado por Besutti & Angonese 2017), que afirma os traços de 

personalidade incluem habilidades (por exemplo, inteligência geral, numérica, verbal, 

espacial ou emocional) motivos (como necessidade de realização, poder ou afiliação), 

atitudes (valores) e caraterísticas de temperamento, como estilo abrangente das 

experiências e ações de uma pessoa, em que se encontra o modelo chamado de Cinco 

Grandes Fatores da Personalidade, também denominado de Big Five,  é composto por 

cinco fatores: abertura à experiência, consciência, extroversão, socialização, e 

neuroticismo.  

Rizzato e Moran (2013 citado por Besutti & Angonese 2017), o empreendedor distingue-

se por um perfil singular que permite o avanço da economia e a conquista de resultados 

positivos frente à competitividade do mercado de trabalho. Psicólogos e estudiosos da 

personalidade acreditam que essas diferenças podem ter origem nos traços e 

características de personalidade. Outros fatores capaz de influenciar a motivação para a 

formalização do negocio dos empreendedores (in)formais no nosso entender  o esboço 

teórico sobre a personalidade  empreendedora citando Besutti & Angonese (2017) pode 

ser abordado sob diferentes perspetivas como, por exemplo, a psicológica, a sociológica 

e a econômica.   

Para Chell (2008 citado por Besutti & Angonese 2017), pela abordagem psicológica, a 

compreensão da personalidade empreendedora é entendida como um constructo, com seu 

viés de traços de personalidade e deriva de uma estrutura interna, compreendida por traços 

de personalidade específicos que auxiliam a medir os atributos pessoais que tipificam as 

características do empreendedor. Na abordagem sociológica, o comportamento do 

empreendedor é influenciado por regras sociais, normas e responsabilidades, os quais, 

juntos, conferem um sentido de legitimidade à personalidade empreendedora, o 
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comportamento está condicionado a níveis do sistema socioeconômico regido por normas 

e políticas econômicas. Pela abordagem econômica, o comportamento empreendedor é 

influenciado por regras sociais, normas e responsabilidades que podem ser impostas por 

políticas públicas e passa a ser norteado pelo sistema socioeconômico que, pautado em 

características inovadoras, pode promover o desenvolvimento de uma personalidade 

empreendedora.  

Assim, depois da identificação do problema e haver realizado uma extensa revisão 

bibliográfica das teorias existentes que de acordo os resultados dos dados da amostra 

podem ser suportadas e rejeiadas, entretanto foram formuladas 8 hipóteses alternativas 

presumindo  de que há uma relação entre as variáveis, sendo que as três primeiras 

hipóteses (H1, H2, H3) formam a variável latente Fatores psicológicos, a quarta e a quinta 

hipótese (H4, H5) formam o construto Género, a sexta hipótese (H6) forma o construto 

Motivação para a criação do negócio e as hipóteses sete e oito (H7, H8) formam o 

construto OEI, conforme delineadas abaixo: 

 H1: Os fatores psicológicos influenciam as motivações para a formalização do negócio 

H2: Os fatores psicológicos influenciam as motivações para a criação do negócio 

H3: Os fatores psicológicos influenciam a OEI 

H4: O Género influencia as motivações para a formalização do negócio 

H5: O Género influencia a OEI 

H6: A motivação da criação de negócio influencia as motivações para a formalização do negócio 

H7: A OEI influencia as motivações para a formalização do negócio 

H8: A OEI influencia as motivações para a criação do negócio 
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CONCLUSÕES DO CAPÍTULO II 

O tema empreendedorismo é alvo de inúmeros estudos. Na década de 60, com McClelland 

(1961) iniciaram-se as primeiras pesquisas sobre o perfil empreendedor; com Schumpeter 

(1982) a figura do empreendedor foi associada ao risco, à inovação e ao lucro, e com 

Mintzberg (2001) foi explorada a relação do empreendedorismo com a estratégia do 

negócio (Gonçalves et al., 2007).  

Evolução do Empreendedorismo de acordo com Zen (s.d) o termo empreendedor vem 

acompanhando as mudanças no contexto social e tecnológico, possuindo três momentos 

importantes na história. O primeiro acontecimento se refere à Revolução Industrial 

Britânica de 1770, no qual o empreendedor cumpria o papel de assumir riscos e enfrentar 

incertezas, na expectativa de obter lucro. Após tem-se a implantação do modelo de 

Produção Fordista nos Estados Unidos da América (EUA), em 1900, onde o termo 

empreendedor adquiriu uma nova abordagem relacionada à imaginação e inovação. Por 

fim, constata-se que a partir da emergência das Tecnologias da Informação, nos anos 

1990, houve uma expansão das possibilidades de aplicar o conhecimento no 

desenvolvimento de novos serviços e produtos, desenvolvidos por milhares de novas 

empresas.   

O projeto (GEM) é uma avaliação anual da atividade empreendedora e das aspirações e 

dificuldades dos empreendedores num vasto conjunto de países; tem em consideração as 

diferentes fases do desenvolvimento económico dos países, classificando cada País 

participante como economia orientada por fatores de produção (por exemplo, Angola, 

Camarões, Burkina-Faso), economia orientada para a eficiência (por exemplo, Egito, 

Marrocos, Argentina, Brasil,) ou economia orientada para a inovação (por exemplo, 

Estados Unidos, Noruega, Portugal, Suécia). 

A informalidade representa um conjunto de atividades da vida socioeconômica cujo 

caráter é excessivamente flexível e impõe o crescente desaparecimento das regulações 

que caracterizam o trabalho formal. Nogueira e Oliveira (2013) abordam algumas 

caraterísticas da informalidade e sua conformação. De acordo com estes autores, as 

dificuldades para se medir a informalidade, principalmente no caso dos micro-

empreendimentos informais, se justificam em função da produção em pequena escala, do 
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reduzido emprego de técnicas e da quase inexistente separação entre o capital e o trabalho. 

Aparentemente, os empreendimentos também se caracterizariam pela baixa capacidade 

de acumulação de capital e por terem instáveis e reduzidas rendas. Os empreendedores 

informais exercem atividades econômicas à margem da lei, desprovidas de proteção, ou 

regulamentação, pública e caracterizadas pela ausência de relações contratuais. 

Quanto a Oportunidade ou Necessidade para Criação e Formalização de negócio, a visão 

de empreendedores como pessoas atentas às oportunidades encontra guarida no 

pensamento econômico neoclássico. Para Kirzner (1979), o empreendedor é aquele que 

se encontra sempre em estado de alerta, para descobrir e explorar novas oportunidades. 

Esta capacidade de estar alerta constituir-se-ia a principal característica de tais indivíduos. 

São, sempre, os primeiros a identificar oportunidades lucrativas de negócios. Sabem 

comprar em um determinado local e vender em outros ou em momentos distintos; 

compram insumos e vendem produtos processados, etc. Segundo Woods (2006), Kirzner 

(1979) foi o primeiro pensador a articular uma teoria do empreendedor baseada no 

conceito de alerta. Na visão de Kirzner (1979), a capacidade de estar alerta expressaria e 

refletiria, inclusive, motivações pessoais, aspirações e sonhos do próprio empreendedor. 

Ao incorporar, em suas proposições, o tema das aspirações e das motivações pessoais, 

Kirzner (1979), de certa forma, aproxima-se do cerne das preocupações de outro expoente 

da área de empreendedorismo, trata-se de McClelland (1972).   

Para McClelland (1972), são os valores, as motivações humanas e a necessidade de 

autorealização que movem indivíduos na busca de atividades empreendedoras. Entre os 

principais motivos que impulsionam o indivíduo a agir, situa-se a necessidade de 

conquistas e realizações. Ou seja, “um desejo de realizar as coisas da melhor maneira, 

não exatamente pelo reconhecimento social ou prestígio, mas, sim, pelo sentimento 

íntimo de necessidade de realização pessoal” (McClelland, 1972, p. 110). Indivíduos com 

elevado nível de necessidade de realização e conquista apresentam maior propensão a 

perseguir desafios, de maneira relativamente autônoma. Como salientado por Schwatz 

(1971, p. 183), tais pessoais possuem “uma propensão particularmente forte a apresentar 

bom desempenho em situações nas quais indivíduos esperam ser avaliados por padrão 

superior de desempenho”. São esses os indivíduos talhados para o empreendedorismo. 

Eles almejam e buscam autonomia, independência e desafios moderados. Para Baum, 



Capítulo II – Fundamentação Teórica 

Página | 63 

Frese, Baron e Katz (2007), os estudos de McClelland (1972) influenciaram toda uma 

geração de estudiosos do empreendedorismo. Seus seguidores, ainda hoje, continuam a 

buscar os traços pessoais distintivos que impulsionariam os indivíduos ao 

empreendedorismo. 

Em suma, segundo Chen (2012), os formuladores de políticas devem considerar as 

dimensões ótimas e a sequência de formalização a partir da perspetiva de diferentes 

categorias de trabalhadores informais. O que é necessário é uma abordagem para a 

formalização da economia informal, que é abrangente, mas específica do contexto em 

design e prática. Uma abordagem abrangente para a formalização da economia informal 

é delineada abaixo: 

Formalização da Economia Informal: Uma Abordagem Abrangente 

i. Formalização de Empresas Informais

a) Registro e tributação: Procedimentos simplificados de registro; Taxas de registro

progressivo

b) Enquadramentos legais e regulamentares adequados, incluindo: Contratos

comerciais obrigatórios; Direitos de propriedade privada; Uso do espaço público;

Regulamento de saúde e segurança ocupacional/ Social.

c) Benefícios de operar formalmente: Acesso a informações financeiras e de

mercado; Acesso a infraestrutura e serviços públicos; Contratos comerciais

obrigatório; Responsabilidade limitada; Falência clara e regras padrão; Acesso a

subsídios e incentivos governamentais, incluindo lances de compras e pacotes de

promoção de exportação; Associação em associações empresariais formais e ;

Acesso a um sistema formal de segurança social;

ii. Formalização de trabalhos informais

a) Reconhecimento e proteção legal como trabalhadores

b) Direitos e benefícios de ser formalmente empregado: Liberdade de discriminação;

Salário mínimo; Medidas de segurança e saúde ocupacional; Contribuições

patronais para saúde e pensões; Direito de organizar e negociar coletivamente;

Adesão a sindicatos formais.
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Emergem atualmente, no contexto angolano, alguns sinais de mudança. A partir de 2012 

registou-se um inflexão no sentido do reconhecimento oficial da existência e do peso 

económico-social da economia informal. Para além de iniciativas orientadas para a 

formalização dos agentes económicos informais, de que são exemplo o PROAPEN 

(Programa de apoio aos Pequenos Negócios) e o lançamento do BUE (Balcão Único do 

Empreendedor),  assinale-se a discussão em sede da Comissão Económica do Conselho 

de Ministros e a apreciação da proposta do PREI (Programa de Reconversão da Economia 

Informal), inserido no Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, com o objetivo 

de reduzir os níveis de informalidade da economia angolana e de promover a formalização 

progressiva das atividades informais (Lopes, 2014). 

O aumento da segurança dos negócios atualmente praticados no mercado informal, o 

combate à fome e a pobreza, a promoção do emprego em condições dignas, o incremento 

da segurança dos consumidores, a melhoria da arrecadação fiscal do estado e o aumento 

do índice de bancarização do país são outros dos objectivos que o PREI se propõe 

alcançar, sustentado numa lógica de intervenção articulada das instâncias ministeriais e 

numa filosofia de formalização, formação e financiamento dos agentes informais (Lopes, 

2014). 

Apesar de não existir ainda suficiente informação pública e publicada sobre o PREI, a 

expectativa é que possa significar que se está em presença de um novo modo de olhar 

para a economia e para o comércio informal, que não se fixe apenas nas dimensões 

negativas do fenómeno, que o enquadre, numa perspetiva estrutural, na realidade 

complexa que é a economia angolana, que procure soluções alicerçadas num 

conhecimento extensivo e detalhado da realidade, sem perder de vista as exigências de 

sensibilidade social que são um imperativo da ação governativa promotora do 

desenvolvimento (Lopes, 2014). O setor informal em Angola constitui um importante 

canal de distribuição de mercadorias importadas. Cerca de 90% dos artigos vendidos nos 

mercados informais angolanos são importados, quer legal ou ilegalmente (Workshop de 

Desenvolvimento 2009). Viver o sonho de “ter seu próprio negócio” tem sido, então, 

incentivado por governos e países como alternativa para a inserção humana na vida 

produtiva. 
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De uma maneira holística para o fim da teorização deste tópico aquele quem estabeleceu 

bases para o estudo de empreendedorismo, e por isso ficou conhecido como o “pai do 

empreendedorismo” nomeadamente Jean Baptiste Say economista francês, foi em seu 

tratado de economia política (1988, citado por De Faria & De Castro 2015 p. 3) disserta: 

 “O que fazem os empreendedores? Eles usam sua indústria (ou seu trabalho) 

para organizar e dirigir os fatores de produção, de forma a atender as 

necessidades humanas. No entanto, eles não são apenas dirigentes. São 

também planejadores, avaliadores de projetos e tomadores de riscos. (...) O 

sucesso Empresarial não apenas é almejado pelo individuo, mas também 

essencial para a sociedade. Um país com muitos comerciantes, fabricantes e 

agricultores inteligentes tem maiores possibilidades de alcançar a 

prosperidade do que um outro que se dedique principalmente à busca das 

artes e das ciências.”  

Até agora, essas perspetivas de saída e exclusão foram amplamente tratadas como 

mutuamente exclusivas. Aqui, portanto, e em uma tentativa de mostrar a necessidade de 

ir além da abordagem que os vê como perspetivas competitivas e em direção a uma 

abordagem que examina o peso que precisa ser dado a cada explicação em diferentes 

contextos. A maioria dos comentaristas mostra que o empreendedorismo informal ocorre 

de acordo com uma única e rara "lógica" (Snyder, 2004). Nos últimos anos, alguns 

começaram a exigir que a representação grosseira do empreendedorismo informal como 

universalmente causado pela saída ou universalmente causado pela exclusão seja 

transcendida. Como Perry e Maloney (2007, p. 2) apontam, “Essas duas lentes, focadas, 

respectivamente, na informalidade impulsionada pela exclusão de benefícios estatais e 

em decisões de saída voluntária resultantes de cálculos privados de custo-benefício, são 

complementares e não competitivas. 
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3.1. FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA DA INVESTIGAÇÃO 

Assim como refere o Kerlinger (2007), o propósito da estatística, então, não é mostrar a 

chamada realidade ou refletir as idiossincrasias dos indivíduos. Antes, seu principal 

propósito é ajudar os pesquisadores a chegarem ao significado de conjuntos de dados. 

Assim, é de ajuda indispensável na interpretação de dados. Pode-se dizer que a estatística 

disciplina os dados. Os cientistas “observam” fenômenos; eles “fazem observações”. 

Quando se diz que os cientistas fazem observações, significa basicamente que eles 

medem variáveis ou juntam informação necessária para medir variáveis - mas 

basicamente a finalidade de observar alguma coisa em ciência é medi-la. E a coisa é 

medida de sorte a poder ser relacionada com outras variáveis (Kerlinger, 2007, P.144). 

Ainda Kerlinger (2007) a estatística é uma filha da probabilidade. Em parte é um 

instrumento que mostra aos cientistas em que medida o resultado de suas pesquisas é 

seguro, e, assim, quanto suas asserções são dignas de confiança. A única maneira, pelo 

menos que conhecemos hoje, pela qual poderiam avaliar a validade empírica da 

afirmativa foi usar o raciocínio estatístico e probabilístico e métodos estatísticos de 

avaliação. 

De acordo Stewart (1989), o método estatístico é como uma bateia que permite chegar a 

uma ordem preciosa a partir do cascalho da complexidade. Inicialmente no curso do 

século XX, a metodologia estatística conquistou seu lugar em pé de igualdade com a 

modelagem determinística. Uma nova palavra foi cunhada para refletir a descoberta de 

que até o acaso tem suas leis: estocástica. (A palavra grega stochastikos significa “hábil 

na mira”, transmitindo a ideia do uso das leis do acaso em benefício próprio.). A 

matemática dos processos estocásticos – sequências de eventos determinados pela 

influência do acaso – floresceu ao lado da matemática dos processos determinísticos. A 

ordem já não era sinônimo de lei, nem a desordem de ausência de lei. Tanto uma quanto 

a outra tinham leis. Mas estas eram dois códigos de comportamento distintos. Uma lei 

para o ordenado, outra para o desordenado. Dois paradigmas, duas técnicas. Duas 

maneiras de ver o mundo. Duas ideologias matemáticas, cada uma se aplicando apenas à 

própria esfera de influência. Determinismo para sistemas simples, com poucos graus de 

liberdade; estatística para sistemas complexos, com muitos graus de liberdade. Um 
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sistema era randômico ou não. Se fosse, os cientistas buscavam algo estocástico; se não 

fosse, aprimoravam suas equações determinísticas. 

Este capítulo aborda a metodologia que será utilizada nesta investigação. Apresentando 

todas as etapas desde a questão, o tipo, as hipóteses, a população em estudo, os 

instrumentos de coleta e tratamento de dados. No primeiro momento foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica utilizando teorias que abordam o tema em estudo. Posteriormente, 

a população e a amostra da pesquisa foram definidas. Num terceiro momento foi 

reformulado e validado o questionário para então ser aplicado, tendo num quarto 

momento a análise e apresentação das conclusões sobre os dados.  

3.2. TIPO DE INVESTIGAÇÃO 

A determinação do tipo de estudo e o nível de investigação é de fundamental importância, 

pois de acordo com eles, se estabelecerão as estratégias a utilizar, é dizer, a metodologia 

a seguir, desde a planificação, a seleção dos instrumentos para a coleta de dados e todo o 

processo da investigação (Alvarenga, 2014a). 

Utilizando de uma abordagem quantitativa, uma vez que procuro quantificar e aprofundar 

o conhecimento do estudo, este presente trabalho usamos o método de amostragem não 

probabilística de tipo acidental ou por comodidade (sujeito voluntario) no qual seus 

participantes são selecionados de forma casual que combinadas formaram a amostra total 

(Barañano, 2008; Alvarenga, 2014b).  

Em relação ao nível de investigação destacam-se os seguintes: Descritivo, Comparativo, 

Correlacional, Exploratório e Explicativo (Vergara, 1998). O estudo descritivo objetiva 

identificar de forma precisa a frequência que os fenómenos ocorrem e descrever um 

determinado fenômeno ou situação (Cervo & Bervian, 1983). Investigações comparativas 

estão dentro dos níveis de estudo descritivo, analíticas no qual investigador compara o 

resultado de duas ou mais variáveis, caracterizam-se por comparar os resultados de dois 

ou mais grupos (Alvarenga, 2014c). O estudo Correlacional consiste em medir o grau de 

relação que existe entre duas ou mais variáveis, não procura relacionar causa e efeito, mas 

sim descrever de que maneira se relaciona uma variável com outra (Alvarenga, 2014d).   
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A investigação exploratória segundo Gil (1999) observa, registra, analisa e correlaciona 

os fenômenos com os fatos, fazendo uso de levantamento bibliográfico, entrevistas com 

profissionais da área (estudantes ou trabalhadores), consultas à web, etc. Segundo 

Alvarenga (2014e) destaca que, dentro do campo da conduta humana, é um nível de 

estudo propício para indagar curiosidades acerca do comportamento onde existe pouca 

informação. A ultima investigação, a explicativa ou analítica, busca conhecer e identificar 

as ações adotadas pela gestão facilitando assim, a compreensão do tema investigado 

(Santos, 2011). Este nível de estudo busca explicar por que sucede determinado 

fenómeno, qual é a causa, ou qual é o efeito dessa causa. Seu interesse é explicar por que 

ocorre uma situação e em que condição se dá este fenómeno, ao realizar o estudo pode-

se partir da causa para chegar ao efeito, como, também, pode-se partir do efeito para 

chegar à causa (Alvarenga, 2014f). 

O presente estudo carateriza-se como descritivo-exploratório, uma vez que busca 

descrever situações, fundamentalmente em caraterizar como se apresentam as variáveis 

em estudo, quais são seus traços mais caraterísticos, conhecer a situação real das variáveis 

em estudo sobre o estado do empreendedorismo informal da região de Cabinda, assim 

como as politicas publicas para formalização destes negócios/micro-empresas. Outro fato 

que o carateriza como exploratório é o fato da realização de um levantamento 

bibliográfico para fundamento teórico dos temas por meio de diversas fontes (periódicos, 

livros e bases referenciais).  

3.3. DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

A metodologia utilizada ou o processo da investigação, compreende duas etapas que 

denominamos desenho teórico e desenho metodológico. Portanto constitui o desenho 

teórico a definição do problema de investigação, os objetivos, a sua justificativa 

nomeadamente na parte introdutória do nosso estudo, a revisão bibliográfica (literatura) 

e sua consequente adoção da teoria na qual será baseada a investigação. Logo se deve 

definir como se realizara o estudo, isto é, identificar o tipo de pesquisa, definir o Universo, 

amostra e unidades de analise, o inquérito, coleta de dados e analise e interpretação dos 

resultados, isto constitui o desenho metodológico. 
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Assim o desenho da nossa investigação é uma sucessão de passos a ser seguido neste 

estudo com o propósito de adquirir informações confiáveis e validas, para conseguir 

novos conhecimentos inicia-se com a definição do problema, a formulação de objetivos, 

as hipóteses e suas variáveis, inclui também tipos e níveis de investigação, a descrição da 

área onde se encontra o problema, a população, a seleção da amostra, os métodos e 

técnicas, a coleta dos dados, a analise dos dados, a interpretação dos mesmos e as 

conclusões. 

3.4. OBJETIVOS  

Persegue este estudo o seguinte objetivo geral: 

Caraterizar do empreendedorismo (in)formal em Cabinda de forma a identificar alguns 

fatores pessoais que podem levar à motivação de formalização do negócio e, desta forma, 

sustentar uma sugestão de uma política pública de formalização de micro-

empreendedorismo na Provincia e no país. 

Para que este obejetivo seja alcançado torna-se imprescindível delinear objetivos 

específicos capaz de guiar o estudo: 

1. Caraterizar o perfil dos empreendedores (in)formais da região de Cabinda;  

2.  Identificar as razões dos empreendedores (in)formais de Cabinda que os levam à 

motivações da criação e formalidade do negócio 

3.  Identificar as caraterísticas do negócio dos empreendedores de Cabinda sobre 

informalidade para a formalização do negócio; 

4.  Identificar os fatores pessoais dos empreendedores (in)formais de Cabinda que 

os levam à criação e formalidade do negócio. 

3.5. AMOSTRA DO ESTUDO 

De acordo com Kerlinger (2007), a palavra “dados” (data) significa alguma coisa dada 

ou aceita como dada, da qual se podem fazer inferências. Mas dados não se limitam a 

resultados numéricos ou estatísticos, material verbal, como editoriais de jornais ou 

redações infantis, podem ser considerados dados. Os cientistas, então, geralmente usam 

a palavra “dados” para se referirem a resultados obtidos em pesquisas, embora nem 

sempre resultados numéricos e estatísticos, dos quais tiram conclusões e inferências. 
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Outros teóricos como Lakatos e Marconi (2009), Baranãno (2008), descrevem a amostra, 

como uma fração da população total utilizada para obter informações de uma população 

com menor investimento financeiro. Grupo de elementos ou sujeitos selecionados a partir 

de um grupo maior (População/Universo); Subconjunto da população em estudo. É o 

universo no qual se generalizará o resultado do estudo, constitui a população que compõe 

o estudo na qual apresentam as características que se deseja estudar, formado pelo

conjunto de pessoas, famílias, por animais, amostras de laboratórios, que integra a 

comunidade a ser estudada (Appolinário, 2007; Alvarenga, 2014).  

A população inquirida do empreendedorismo (in)formal na zona urbana e periferia foi 

selecionada no município sede da Província de Cabinda, a Província mais à norte de 

Angola, empreendedores (in)formais que têm suas empresas alocadas em suas residências 

ou em um outro estabelecimento pagando aluguer ou não. A participação no estudo será 

baseada nos seguintes critérios:  

a) Ser proprietário do empreendimento;

b) Aceitar fazer parte do estudo.

Para delimitar a população infinita formada por indivíduos empreendedores informais 

incluímos a amostra do presente estudo os Micro, Pequenas e Médios Empreendedores 

(in)formais na zona urbana e periférica do município sede de Cabinda, na província de 

Cabinda, 130 micro, pequenos e médios empreendedores.  

3.6 VARIÁVEIS DE INVESTIGAÇÃO 

As variáveis são caraterísticas, propriedades ou qualidades das pessoas em estudo e 

diferem de uma pessoa para outra, também podemos defini-la como um atributo que 

reflete ou expressa um conceito ou construto e pode assumir diferentes valores 

(Alvarenga, 2014; Coutinho, 2018). O estudo carateriza como sua unidade de analise o 

processo de formalização dos micro, pequenos e médios empreendedores informais na 

Província de Cabinda, classificando assim de ponto de vista metodológico: 

i. As variáveis independentes (V.I): Género, Fatores psicológicos, OEI e Razões

para criação do negócio;
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ii. As variáveis dependentes (V.D): Motivações para formalização do negócio, 

Razões para criação do negócio e OEI.  

 

Entretanto estas variáveis têm uma relação sob elemento lógico “influência”, isto é, 

concluiremos se as variáveis dependentes são determinadas ou causadas de forma 

correcional, diferenças entre grupos e preditiva pelas variáveis independentes. “As 

variáveis estão contidas no problema de investigação, nos objetivos e especificamente nas 

hipóteses” (Alvarenga, 2014. p. 33), portanto as variáveis operacionadas neste estudo são 

as que se referem em nossas hipóteses alternativas da investigação. 

De ponto de vista matemático ou de medição as variáveis podem ser qualitativas e 

quantitativo (Coutinho, 2018). A variável género assume carater dicotómico qualitativo 

com nível de medida nominal (1 se Homem, 2 caso Mulher). Para a variável fatores 

psicológicos, OEI, Razões para criação do negócio e motivações para formalização, 

sendo elas variáveis latentes (quantificada sob a forma de escala de Intervalo) o que 

dificulta a medição direta de maneira a facilitar sua medição. Constituíram-se indicadores 

sob a forma de uma afirmação possíveis de medir empiricamente chegando assim a estes 

itens do instrumento de medição utilizado no nosso estudo. As variáveis independentes 

além do Género são medidas numa escala de formato Likert de 1 a 5, com 1 a indicar o 

grau menos positivo e 5 a indicar o grau mais positivo. As variáveis dependentes são 

medidas também são medidas numa escala de formato Likert de 1 a 5, com 1 a indicar o 

grau menos positivo e 5 a indicar o grau mais positivo.  

3.7. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Existe segundo Coutinho (2018) uma multiplicidade de instrumentos de medida, para o 

nosso estudo recorremos a questionário do qual dependera a qualidade informativa dos 

dados obtidos da investigação. Coutinho (2018), observou que conceber instrumentos 

originais de boa qualidade requer muito trabalho, se utilizarmos um instrumento já 

existente como o nosso caso que não foi necessário o desenvolvimento de um instrumento 

novo pois que o instrumento já existente usado foi previamente aferido cujos itens 

esgotam a variável em analise.  
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O instrumento utilizado para recolha de dados foi operacionalizado através de um 

inquérito sob forma de questionário aos proprietários de um negócio como: Reustarantes 

Cantinas, Roulottes, Boutiques, Oficinas de trabalhadores por conta própria, Lojas de 

materiais eletronicos, no sentido em que não foi manipulada qualquer variável e todos os 

dados relacionados com as variáveis foram recolhidos ao mesmo tempo. O inquérito por 

questionário, com perguntas abertas, fechadas e escalas de atitude, aplicado de modo cara 

a cara, junto dos empreendedores, tal instrumento foi adaptado, por um lado, à realidade 

angolana e, por outro lado, às necessidades do presente estudo, tendo este decorrido de 

Dezembro de 2016 à Junho de 2018.  

O questionário é composto por oito itens fazendo um total de quarenta (40) questões: 

Sendo catorze (14) abertas, Vinte e duas (22) fechadas e quatro (4) de Escalas de atitude 

ou opinião. O primeiro grupo com 13 questões destinam-se a recolher informações 

socioeconómicas. O segundo grupo com duas (2) questões destinam-se a recolher 

informações sobre as motivações para a criação do negocio. O terceiro grupo com cinco 

(5) questões destinam-se a recolher informações sobre as motivações para a formalização

do negocio. O quarto grupo com uma (1) questão apenas destina-se a recolher 

informações sobre a orientação empreendedora individual. O quinto (5) grupo também 

com uma (1) questão apenas destina-se a recolher informações sobre o fator psicológico 

dos empreendedores. O sexto (6) grupo com dez (10) questões destinam-se a recolher 

informações sobre caracterização do negocio. O sétimo (7) grupo com cinco (3) questões 

destinam-se a recolher informações sobre a ideia de negocio. O oitavo grupo com cinco 

(5) questões destinam-se a recolher informações sobre duplicidade de papéis – família

versus trabalho. 

3.8 MÉTODOS E TÉCNICAS DE ANÁLISE 

Os objetivos anteriores foram desenvolvidos a partir dos seguintes métodos e técnicas de 

investigação: 

 Análise - síntese, indução - dedução e comparação; para sistematizar a informação

encontrada e estabelecer os fundamentos para nosso estudo sobre o

Empreendedorismo (In)formal.
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 Histórico – lógico ao estudar a evolução do Empreendedorismo (In)formal ao 

longo da história.  

 Pesquisa, para obter os dados primários respeito ao estado actual dos 

microempreendedores de Cabinda, em relação ao Empreendedorismo informal 

 Técnicas estatísticas; para descrever os dados obtidos a partir da pesquisa 

realizada. 

 Sistémico ao elaborar o instrumento para conhecer as concepções dos 

empreendedores e ao elaborar as sugestões de politicas publicas para contribuir a 

transformar seu estado actual em relação ao empreendedorismo informal. 

Os dados coletados, durante 1 ano e meio, baseando-se em fontes secundarias ou 

estatísticas internacionais como por exemplo OCDE, B.M, ONU, FMI, GEM, OIT e UE, 

etc, ou nacionais tais como: INE-Angola, INAPEM, INEFOP e MAPTSS, etc. Foram 

processados através do Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS-versão 

25), para realizar a análise descritiva e o SEM-PLS para testar as hipóteses de 

investigação através de equações estruturais. Para medir cada um dos itens das dimensões 

do construto do empreendedor (in)formal, foi utilizada a escala de Likert, onde 1= 

“Insignificante” a 5= “Muito Importante”; 1 = não se aplica a mim a 5 = aplica-se 

completamente a mim e 1 = Nunca a 5 = Sempre. 

A estatística e a probabilidade lidam essencialmente com incertezas; na pesquisa, 

entretanto, elas nos ajudam a ter mais certeza dos resultados que obtemos. Isto não 

significa que podemos ter certeza dos próprios resultados, dos resultados em si, mas que 

podemos atribuir graus de certeza aos resultados com bastante precisão (Kerlinger, 2007. 

p.144). 
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4.1. CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A tabela 6 contém a caraterização da amostra tendo em consideração o género. A amostra foi 

intencional tendo em atenção que se trata de empreendedores informais, não há uma estatística 

concreta de quantos indivíduos vendem no mercado informal ou estão na economia informal em 

Cabinda, com muita persistência conseguimos atingir os 130 questionários preenchidos.  

Tabela 6: Amostra no estudo realizado - Género 

Frequências absolutas 

(n) 

Frequências relativas 

(%) 

Género 

Masculino 104 80.0 

Feminino 26 20.0 

Total 130 100.0 

Fonte: Dados de pesquisa 

4.1.1. Caraterização socioeconómica 

Abaixo na Tabela 7, caraterizamos a amostra tendo em consideração os dados 

socioeconómicos da amostra. Com uma média etária de 35,43 anos (DP= 10,88 anos), 

apenas vinte e cinco empreendedores são casados, verifica-se uma ligeira diferença entre 

solteiros e mantizados - 39,89% e 38,3% respectivamente - e mais de metade da amostra 

(82,2%) tem filhos. Quanto as habilitações literárias, a amostra é caraterizada por uma 

escolarização intermédia, sendo que 52,4% tem ensino superior completo/incompleto). 

Verifica-se também que a grande maioria (41,8%) dos empreendedores têm apoio de 

empregada doméstica, e que maioria (62,9%) trabalha de segunda a sexta-feira até 8 horas 

à 10 horas por dia. Dados como a média de idade não apresentam diferença significativa 

em comparação com os dados do GEM Angola (2016) em que a faixa etária que regista 

a maior incidência de atividade empreendedora early-stage no ano de 2016 em Angola 

(TEA de 41,2%) é a dos 35 aos 44 anos e o grau de formação apresenta uma diferença, a 

metade em relação a atividade empreendedora early-stage diz respeito ao nível do Ensino 

Superior (licenciatura) ao qual corresponde uma TEA de 42,3%. 
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Tabela 7: Caraterização socioeconómica 

 

Frequências absolutas 

(n) 

Frequências relativas 

(%) 

Estado civil   

Solteiro(a) 51 39,8 

Mantizado(a) 49 38,3 

Casado(a) 25 19,5 

Divorciado(a) 1 ,8 

Viúvo(a) 2 1,6 

Total 128 100,0 

Escolaridade   

Sem educação formal 3 2,4 

Ensino fundamental incompleto 4 3,2 

Ensino fundamental completo 10 8,1 

Ensino médio ou técnico 38 30,6 

Ensino Superior incompleto 37 29,8 

Ensino Superior completo 28 22,6 

Especialização/ pós-graduação 2 1,6 

Outro 2 1,6 

Total 124 100,0 

Tem filhos?   

Sim 106 82,2 

Não 23 17,8 

Total 129 100,0 

Número de filhos   

1 20 18,9 

2 33 31,1 

3 17 16,0 

Mais de 3  36 34,0 

Total 106 100,0 

Frequência de apoio da empregada doméstica   

4 horas (manhã/ tarde) 10 11,0 

8 horas (1 dia) 26 28,6 

Diariamente (5/6 dias) 38 41,8 

Sem empregada domestica  17 18,7 

Total 91 100,0 

Horário de trabalho   

Segunda a sexta-feira até 8 horas por dia 36 29 

Segunda a sexta-feira de 8 a 10 horas por dia 24 19,4 

Segunda a sexta-feira mais de 10 horas por dia 18 14,5 

Fim de Semana 46 37,1 

Total 124 100,0 

Idade: Média 35,43 anos (DP 10,63 anos); Mín: 18; Máx: 76 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

4.1.2. Situação financeira 

Avaliando a Gráfico 2, onde os empreendedores opinaram confrontados com uma escala 

(de 1 - Muito Má a 5 – Muito Boa) identificamos que a situação financeira dos 

empreendedores não melhorou quer do ponto de vista da situação financeira antes e 

depois de iniciar o negócio, tendo sido razoável na maioria dos empreendedores quanto à 



Capítulo IV – Apresentação e Análise dos Resultados 

Página | 81 

atividade financeira, consequência em parte da crise cambial, económica e financeira que 

tem assolado o País desde finais de 2014. Mas também temos uma percentagem 

considerável, Boa de (29,2%) dos empreendedores que melhorou depois de iniciar 

atividade empreendedora. 

Fonte: Dados de pesquisa 

Antes: Média 2.86 (DP 0.763) 

Depois: Média 3.31 (DP 0.814) 

Gráfico 2 - Comparação da situação financeira antes e depois de iniciar o negócio 

Utilizamos o teste-T pareado para compararmos as médias do mesmo grupo antes e depois 

de iniciar a atividade empreendedora, verificando a hipótese nula: Não há uma diferença 

entre os empreendedores - e a alternativa: Há diferença de media entre empreendedores. 

Como p-value ou nível de probabilidade de t student para amostras emparelhadas é 

0,000, mostrou que é improvável que o resultado tenha ocorrido por erro na amostra, 

considerando a hipótese nula como verdadeira então rejeita-se a hipótese nula, logo existe 

diferenças entre os empreendedores (in)formais antes e depois de iniciar o negocio. 

Quanto ao rendimento mensal antes e depois de iniciar o negócio constata-se uma 

melhoria tendo os pequenos empreendedores aumentado na sua maioria o seu rendimento 

como podemos observar no seguinte gráfico 3 abaixo: 
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Fonte: Dados de pesquisa 

Gráfico 3 - Rendimento mensal antes de iniciar o negocio & Rendimento mensal depois de iniciar o 

negocio 

 
 

4.1.3. Empreendedor de Oportunidade versus Empreendedor por 

necessidade 

A maioria dos empreendedores a Necessidade foi a razão que o influenciou na decisão da 

iniciativa empreendedora e na formalização do seu próprio negócio. Verificando assim 

um contraste em relação ao relatório GEM Angola (2016) que 61,6% dos empreendedores 

early-stage criaram um negócio motivados pela oportunidade, Deste modo, a 

oportunidade apresenta-se como a principal motivação subjacente à criação de novos 

negócios, podendo a mesmo estar na base do aumento substancial da taxa TEA de Angola 

no ano de 2016. 

 
Tabela 8: Razões para a criação e formalização de negócio 

 

Frequências 

absolutas (n) 

Frequências 

relativas (%) 

Indique qual a razão que influenciou a decisão de criar o seu  

próprio negócio 

A necessidade motivou a decisão da iniciativa empreendedora 71 55,9 

A oportunidade motivou a decisão da iniciativa empreendedora 56 44,1 

Total 127 100,0 

Indique qual a razão que influenciou a decisão da iniciativa de 

formalizar seu próprio negócio 

A necessidade motivou a decisão de formalizar meu 

empreendimento 

65 57,5 

A oportunidade motivou a decisão de formalizar meu 

empreendimento 

48 42,5 

Total 113 100,0 

Fonte: Dados de pesquisa 
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Como referimos num dos parágrafos em epigrafe da introdução de acordo Martins (2017), 

existem outros fatores mais importantes que dinheiro que são determinantes na criação e 

formalização dos negócios. Na nossa pesquisa constatamos que motivos como: “Para 

criar algo próprio” e “Por ter possibilidade de crescimento como empreendedor” foram 

os mais determinantes para os microempreendedores na região de Cabinda criarem e 

formalizarem os seus negócios. 

Fonte: Dados de pesquisa 

Gráfico 4 - Motivações que influênciou a decisão de Criar e Formalizar o seu próprio negócio 

4.1.4. Perfil Psicológico 

O fator psicológico autoconfiança com (57,4%) é o que mais se aplica como atributos 

pessoais aos empreendedores informais nesta região de Angola, i.é., os micro-

empreendedores de acordo Martins (2017), confiam nas suas capacidades e no conceito 

de negócio, nas suas capacidades para realizar tudo o que se propõem fazer. 
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Fonte: Dados de pesquisa 

Gráfico 5 - Fator psicológico 

 

4.1.5 Orientação empreendedor(a) individual 

Segundo Martins (2017), se não existir paixão, um grande interesse ou dedicação, o 

negocio não será bem-sucedido. Portanto esta característica é a que mais se aplica a nossa 

amostra com uma percentagem de 51,9%. 

 
Fonte: Dados de pesquisa 

Gráfico 6 - Caraterística empreendedor(a) 
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4.1.6 Caraterização do negócio 

Na Tabela 7, caraterizou-se o negocio, constata-se que 63,5% dos empreendedores não 

têm a empresa sediada na sua casa de habitação, que 48,3% era desempregado antes de 

formalizar o seu negócio e 53% não tem outra atividade profissional para além do seu 

negocio, i.e o negócio é a base para a sua sobrevivência. A família (41,4%) tem sido a 

principal ajuda (76,9%) antes de iniciar o negócio devido a fraca participação das 

instituições do Estado de acordo com relatório GEM Angola (2016) retrata como 

principais obstáculos a infraestrutura e a educação à criação de empresas no 

desenvolvimento do país, o mesmo observa-se quanto o grau de dificuldades em obter 

financiamento apenas 3 empreendedores (2,9%) responderam não tiveram nenhuma 

dificuldades na obtenção de um financiamento. Por outro lado, 67,2% têm nas suas 

poupanças o financiamento para os seus negócios, com a mesma percentagem de apenas 

0,9% obtiveram financiamento através de fundo de projetos e programas de microcrédito 

sustentando assim as demais teorias que sugerem mais acesso as politicas de 

financiamento para os micro-empreendedores em Angola e em particular Cabinda.  

Tabela 9: Caracterização do negócio 

Frequências absolutas 

(n) 

Frequências relativas 

(%) 

A empresa está sediada na sua casa de habitação? 

Sim 46 36,5 

Não 80 63,5 

Total 126 100,00 

Situação profissional antes de formalizar o seu 

negócio 

Empregado(a) 42 35,6 

Desempregado 57 48,3 

Já tinha esse negócio atual, mas não formalizado 19 16,1 

Total 118 100,0 

Atualmente detém outra atividade profissional, para 

além do seu negócio? 

Sim 55 47,0 

Não 62 53,0 

Total 117 100,0 

Antes de iniciar o seu negócio solicitou ajuda de 

outras pessoas ou associações (ex. para a tomada de 

decisão, estudo de mercado, plano de marketing, 

estudos de caso, entre outros)? 

Sim 90 76,9 

Não 27 23,1 

Total 117 100,0 

Obteve ajuda de quem? 

Empresas 9 8,1 

Família 46 41,4 
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Frequências absolutas 

(n) 

Frequências relativas 

(%) 

Associações 4 3,6 

Amigos 38 34,2 

Outro? Qual? 14 12,6 

Total 111 100,0 

 

 

Qual foi seu investimento inicial?   

Menos de 27.000,00Kz 57 59,4 

270.000,00Kz - 550.000,00Kz 16 16,7 

550.000,00Kz - 2.500.000,00Kz 8 8,3 

2.500.000,00Kz - 5.500.000,00Kz 6 6,3 

Mais de 5.500.000,00Kz 9 9,4 

Total 96 100,0 

Tipo de financiamento, por favor assinale todas as 

que necessitar?   

Próprio (Poupanças) 78 67,2 

Empréstimo da família e/ ou amigos 20 17,2 

Empréstimo pessoal 7 6,0 

Empréstimo bancário 7 6,0 

Fundos do governo (através de projetos) 1 ,9 

Financiamento do microcrédito 1 ,9 

Sócios 2 1,7 

Total 116 100,0 

Teve dificuldade em obter financiamento?   

Tive imensas dificuldades 20 19,0 

Tive muitas dificuldades 25 23,8 

Tive algumas dificuldades 35 33,3 

Tive poucas dificuldades 19 18,1 

Não tive nenhuma dificuldade 3 2,9 

Não obtive financiamento 3 2,9 

Total 105 100,0 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

4.2. TESTE DAS HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

4.2.1. Método de análise 

Para a estimação do modelo estrutural proposto foi utilizado o SEM-PLS (Lohmöller, 

1989; Wold, 1982). Entre as razões para a sua utilização destacam-se os seus menores 

requisitos relativamente à distribuição de dados e ao tamanho da amostra 

comparativamente com a CB-SEM (modelação de equações estruturais baseada na matriz 

de covariâncias), que é mais restritiva nomeadamente no que respeita aos requisitos do 

tipo de distribuição (normalidade multivariada), tamanho da amostra, complexidade do 

modelo e identificação e indeterminação dos fatores (Hair et al., 2011; Hair et al., 2012). 

São várias as aplicações de software de análise de modelos de equações estruturais. De 

entre as aplicações de software baseadas em CB-SEM salientam-se o LISREL, AMOS e 



Capítulo IV – Apresentação e Análise dos Resultados 

Página | 87 

EQS. Já nas aplicações de software baseadas em SEM-PLS destacam-se o SmartPLS e o 

PLS Graph. O software por nós utilizado foi o SmartPLS 3.0 (Ringle et al., 2015). 

As propriedades psicométricas dos constructos ‘Fatores Psicológicos’, ‘Motivações para 

a criação do negócio’, ‘Motivações para a formalização do negócio’ e ‘Orientação 

Empreendedora Individual’ foram testadas através da análise do modelo de medida, onde 

começamos por apresentar algumas das suas propriedades bem como algumas das 

definições adotadas. Os valores iniciais para as relações do modelo de medida foram de 

1, os dados foram estandardizados com 0 de média e 1 de variância, um número máximo 

de 300 iterações e o critério de abortar de 1,0E-7.  

De notar que a avaliação de modelos baseados em SEM-PLS apoia-se em bootstrapping, 

uma forma de procedimento de reamostragem. Utilizaram-se como configurações de 

bootstrapping um número de casos igual ao da nossa amostra (130), com 5000 replicações 

e sem alterações a nível individual.  

Para a avaliação das propriedades psicométricas dos constructos em estudo foram 

seguidas as recomendações referidas por Hair et al. (2012), Hair et al. (2013) e Gefen et 

al. (2011), avaliando a fiabilidade dos indicadores (Hulland, 1999), a validade fatorial 

(Bagozzi & Yi, 1988) através do α de Cronbach e da Fiabilidade Compósita (FC) (Fornell 

& Larcker, 1981), a validade convergente (Bagozzi & Yi, 1988) e a validade 

discriminante (Fornell & Larcker, 1981). De uma forma geral, considera-se que a 

fiabilidade do constructo é adequada se FC≥0,7. A validade fatorial ocorre quando a 

especificação dos itens de um determinado constructo é correta (i.e., os itens medem o 

fator que se pretende medir) e é geralmente avaliada pelos pesos fatoriais estandardizados. 

É usual assumir, em PLS-SEM, que se os valores fatoriais estandardizados de todos os 

itens são superiores ou iguais a 0,7, o fator apresenta validade fatorial (Hair, Ringle & 

Sarstedt, 2011). A validade convergente ocorre quando os itens que são reflexo de um 

fator saturam fortemente nesse fator, i.e., o comportamento destes itens é explicado 

essencialmente por esse fator (Fornell & Larcker, 1981). Fornell e Larcker (1981) 

propuseram efetuar a avaliação da validade convergente através da variância extraída 

média (VEM). Valores de VEM superiores a 0,5 são indicativos de validade convergente 

adequada. A existência de validade discriminante foi aferida através do método de Fornell 

e Larcker (1981) que referem que o teste mais rigoroso consiste em comparar os valores 



Capítulo IV – Apresentação e Análise dos Resultados 

Página | 88 

 

da variância extraída média de um dado fator com o quadrado da correlação entre os 

fatores, o que é o mesmo que comparar os valores da raiz quadrada da variância extraída 

média de um dado fator com o valor da correlação entre os fatores. Os valores da raiz 

quadrada da VEM dos fatores devem ser superiores aos valores da correlação entre os 

mesmos. 

4.2.2. Apresentação e análise dos resultados 

4.2.2.1. Modelo de medida (outer model) 

Como se pode depreender do Tabela 10, após a avaliação das propriedades psicométricas 

dos constructos em estudo, houve uma redução do número de itens do instrumento de 

medida original. Assim, a variável latente dos ‘Fatores Psicológicos’, ficou com 9 

variáveis manifestas, as ‘Motivações para a criação do negócio’ com 5 variáveis 

manifestas, as ‘Motivações para a formalização do negócio’ com 7 variáveis manifestas 

e ‘Orientação Empreendedora Individual’ com 3 variáveis manifestas. 

Igualmente a partir do quadro 1 foi aferida a fiabilidade dos constructos que pertencem 

ao modelo (‘Fatores Psicológicos’, ‘Motivações para a criação do negócio’, ‘Motivações 

para a formalização do negócio’ e ‘Orientação Empreendedora Individual’). Verificou-se 

que o menor valor de FC foi o da OEI com 0,783 (>0,70) assegurando desta forma a 

fiabilidade do constructo. Já a validade fatorial foi aferida através da análise dos pesos 

fatoriais tendo estes, de um modo geral, sido superiores 0,7, confirmando desta forma a 

validade fatorial (Hair, Ringle & Sarstedt, 2011). De entre os fatores psicológicos os itens 

que mais convergiram foram ‘FP9 – Sente curiosidade para conhecer temas novos ou 

maneiras diferentes de atuar’ (0,794) e ‘FP8 – Considera-se uma pessoa criativa no 

momento de resolver os problemas’ (0,790). Nas motivações para a criação do negócio o 

item que mais convergiu foi o ‘M19 – Para ser mais respeitado(a)’ (0,757) e nas 

motivações para a formalização do negócio foi o item ‘MF11 – Para ter acesso ao suporte 

técnico no INAPEM’ (0,793). Por fim, no que concerne à OEI, o item que mais convergiu 

foi o da capacidade de ‘inovação’ (0,773). De realçar que nos casos onde os pesos fatoriais 

apresentaram valores inferiores a 0,7, optou-se para sua manutenção por questões teóricas 

e porque não influenciavam a fiabilidade e a validade convergente dos respetivos 

constructos. A validade convergente foi avaliada através da determinação do valor da 
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variância extraída média (VEM) tendo o valor desta ter em todos os casos sido superior 

a 0,513 (> 0,50) pelo que foi assegurada.  

Tabela 10: Fiabilidade e validade dos constructos do modelo final 

Fonte: Dados de pesquisa 

A validade discriminante foi avaliada verificando-se que os valores da raiz quadrada das 

VEM dos fatores foram superiores à sua correlação, o que acontece para os vários 

constructos em análise, como se pode constatar do Tabela 11, pelo que existe validade 

discriminante. 
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Tabela 11: Correlações e validade descriminante das variáveis latentes do modelo de medida final 

  (1) (2) (3) (4) 

(1) Fatores Psicológico 0,716    

(2) Motivação Formalização do 

Negócio 
0,247 0,730   

(3) Motivação Criação Negócio 0,072 0,542 0,716  

(4) OEI 0,493 0,414 0,253 0,739 

Nota: na diagonal encontram-se os valores da raiz quadrada da VEM 

Fonte: Dados de pesquisa 

4.2.2.2. Modelo estrutural (Inner Model) do modelo com as variáveis de controlo 

A avaliação do modelo de PLS é baseada em medidas de cariz preditivo que são não 

paramétricas (Chin, 1998). O modelo estrutural é avaliado principalmente pelo R2 da 

variável latente endógena (Chin, 1998), mas também pelo tamanho do efeito f2 (Cohen, 

1988).  

A capacidade preditiva do modelo foi analisada através da utilização do R2, utilizando a 

função do algoritmo PLS do SmartPLS 3.0, foi calculada a estatística R2 das variáveis 

endógenas do modelo. Como se pode inferir da Tabela 12, o valor do R2 das ‘Motivações 

para a formalização do negócio’ foi de 0,400, o das ‘Motivações para a criação do 

negócio’ foi de 0,068 e o da ‘Orientação Empreendedora Individual’ foi de 0,291.  

O tamanho do efeito (f 2) complementa o R2 e considera o impacto relativo de uma 

variável exógena em particular numa variável endógena através das alterações no R2 

(Cohen, 1988). Cohen (1988) sugere os valores de f 2 de 0,02, 0,15 e 0,35 para efeitos 

pequenos, médios e grandes das variáveis preditivas. Para o modelo em análise é possível 

constatar através da Tabela 12 que os efeitos maiores ocorrem entre as motivações para a 

criação do negócio e as motivações para a formalização do negócio com um valor de f 2 

de 0,371 e entre os fatores psicológicos e a orientação empreendedora individual com 

0,308 (efeito médio). 
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Tabela 12: Tamanho dos efeitos das variáveis preditoras nas variáveis endógenas 

Fonte: Dados de pesquisa 

Igualmente, foi aferida a relevância preditiva do modelo através da estatística Q2 de 

Stone-Geisser (Geisser, 1975; Stone, 1974). Este procedimento foi levado a cabo 

seguindo a abordagem de reamostragem por blindfolding (considerando 7 a distância por 

omissão), tendo desta forma sido examinado o poder preditivo do modelo (Tenenhaus et 

al., 2005; Wold, 1975). Verificou-se que o valor de Q2 foi superior a zero em todos os 

constructos, sugerindo assim a relevância preditiva do modelo (Chin, 1998). 

A figura 2 refere-se ao output do SmartPLS relativo ao modelo proposto sendo 

representados os coeficientes de regressão do modelo estrutural (inner model) bem como 

os valores de p a si associados (entre parênteses). 

Caminho R2 f 2 Efeito do f 2 

Fatores Psicológico  → Motivação Formalização Negócio 0,400 0,011 Pequeno 

Fatores Psicológico  → Motivação Criação Negócio 0,068 0,004 Pequeno 

Fatores Psicológico  → OEI 0,291 0,308 Médio 

Género →  Motivação Formalização Negócio 0,400 0,030 Pequeno 

Género → OEI 0,291 0,066 Pequeno 

Motiv. Criação Negócio →   Motiv. Formalização 

Negócio 
0,400 0,371 Grande 

OEI →   Motivação Formalização Negócio 0,400 0,048 Pequeno 

OEI →   Motivação Criação Negócio 0,068 0,064 Pequeno 
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Fonte: Dados de pesquisa 

Figura 2: Output do modelo estrutural no SmartPLS relativo ao modelo em estudo 

4.2.3. Hipóteses e questões de investigação 

No quadro 4 é possível aferir o resultado das hipóteses de investigação formuladas. Como 

se pode depreender da avaliação do modelo estrutural os fatores psicológicos não 

influenciam as motivações para a formalização do negócio (βMF.FP=0,095; p=0,278) não 

dando suporte à hipótese 1. 

Os fatores psicológicos não influenciam a motivação para a criação do negócio de uma 

forma direta (βM.FP=-0,072; p=0,535), porém a trajetória entre os fatores psicológicos e 

as motivações para a criação do negócio tem um efeito mediado pela OEI que é 

significativo (βM.FP|OEI =0,133; p=0,029) pelo que a hipótese 2 é parcialmente suportada. 

Relativamente à influência dos fatores psicológicos na orientação empreendedora 

verifica-se a existência de uma influência significativa (βOEI.FP=0,470; p<0,001) dando 

suporte à hipótese 3. 
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O género tem influência na motivação para a formalização do negócio (βMF.Gen=-0,141; 

p=0,035) bem como na orientação empreendedora individual (βOEI.Gen=-0,218; p=0,005) 

dando suporte às hipóteses 4 e 5. 

No que concerne à hipótese 6 verifica-se que esta é suportada, uma vez que as motivações 

para a criação do negócio impactam significativamente nas motivações para a 

formalização do negócio (βMF.M=0,490; p<0,001). 

A OEI tem um impacto estatisticamente significativo nas motivações para a formalização 

do negócio (βMF.OEI=0,208; p=0,022) e nas motivações para a criação do negócio 

(βM.OEI=0,282; p=0,012), dando suporte às hipóteses 7 e 8, respetivamente. De notar que 

a trajetória entre a OEI e as motivações para a formalização do negócio têm um efeito 

significativo mediado pelas motivações para a criação de negócio (βMF.OEI|M=0,138; 

p=0,017). 

Tabela 13: Análise das hipóteses em estudo 

Caminho β p 
Hipótese 

suportada? 

H1: Fatores Psicológicos → Motivação Formalização 

Negócio 0,095 ns 0,278 
Não 

H2: Fatores Psicológicos → Motivação Criação Negócio -0,072 ns 0,535 Não 

H3: Fatores Psicológicos → OEI 0,470*** < 0,001 Sim 

H4: Género → Motivação Formalização Negócio -0,141* 0,035 Sim 

H5: Género → OEI -0,218** 0,005 Sim 

H6: Motiv. Criação Negócio → Motiv. Formalização 

Negócio 0,490*** < 0,001 
Sim 

H7: OEI →  Motivação Formalização Negócio 0,208* 0,022 Sim 

H8: OEI →  Motivação Criação Negócio 0,282* 0,012 Sim 

Nota: *** p ≤ 0,001; ** 0,001 < p ≤ 0,010; * 0,010 < p ≤ 0,050; + 0,050 < p ≤ 0,100; ns  p > 0,100 

Fonte: Dados de pesquisa 

4.2.4. Análise multi-grupo em função do género 

De forma a aferir acerca de diferenças no que concerne ao género nos coeficientes de 

regressão do modelo estrutural efetuou-se um teste multi-grupo onde foi possível 

constatar que a OEI tem um maior impacto por parte dos elementos do género feminino 

nas motivações para a formalização do negócio (0,647 vs. 0,104, p=0,016) e nas 

motivações para a criação do negócio (0,718 vs. 0,164, p=0,009). Verificam-se ainda 

diferenças significativas relativamente ao género, embora para uma significância 

estatística a 10% no impacto dos fatores psicológicos na OEI (0,631 vs. 0,448, p=0,075). 
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Tabela 14: Coeficientes de regressão do modelo multi-grupo 

Nota: *** p ≤ 0,001; ** 0,001 < p ≤ 0,010; * 0,010 < p ≤ 0,050; + 0,050 < p ≤ 0,100; ns  p > 0,100 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feminino Masculino Fem. vs. Masc. 

Caminho β p β p β p 

Fatores Psic. → Motiv. Form. 

Negócio 
-0,333 0,063 0,213* 0,028 0,546 0,993 

Fatores Psicológicos  → Motiv. 

Criação 
-0,075 0,727 -0,127 0,367 0,052 0,423 

Fatores Psicológicos → OEI 0,631*** 0,001 0,448*** < 0,001 0,182 0,075 

Motiv. Criação → Motiv. Form. 

Negócio 
0,499*** < 0,001 0,486*** < 0,001 0,012 0,463 

OEI → Motiv. Form. Negócio 0,647*** < 0,001 0,104 0,342 0,543* 0,016 

OEI → Motiv. Criação 0,718*** < 0,001 0,164 0,325 0,555** 0,009 
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5.1. CONCLUSÕES 

Uma vez desenvolvida nossa investigação, chegamos às seguintes conclusões: 

O problema genérico, a questão central que gerou e guiou a investigação propriamente 

dita é Que politicas publicas de formalização do negócio dos micro-empreendedores 

informais a sugerir, tendo em consideração alguns fatores pessoais que contribuem 

positivamente para a motivação de formalização do negócio de forma a contribuir na 

arrecadação de receitas fiscais para o crescimento económico e social na Província de 

Cabinda-Angola? 

Relativamente à influência dos fatores psicológicos na orientação empreendedora 

verifica-se a existência de uma influência significativa, as motivações para a criação do 

negócio impactam significativamente nas motivações para a formalização do negócio, foi 

possível constatar que a OEI tem um maior impacto por parte dos elementos do género 

feminino nas motivações para a formalização do negócio e nas motivações para a criação 

do negócio. 

Em relação ao primeiro objetivo especifico caraterizar o perfil da região de Cabinda sobre 

os empreendedores informais, micro-empreendedores sobretudo, uma vez que não 

existem dados disponíveis sobre os diferenciais de renda entre os empregos formais e 

informais por gênero permitiu-nos elaborar sugestões de uma política publica de 

formalização de micro-empreendedorismo no país e em particular nesta Província. Logo, 

o objetivo geral do nosso trabalho do fim de curso foi cumprido.

Sobre o conceito de empreendedorismo informal não existe uma definição universal de 

"setor informal", de acordo com a Comissão Europeia (1998), este termo refere-se à 

produção e venda de bens e serviços que não são registados ou oculta diante do estado 

em termos de fins de benefícios sociais ou impostos, mas este setor pode ser visto como 

uma força motriz no processo de criação de emprego, uma vez que normalmente inclui 

muitas micro e pequenas-empresas (Dana, 2012). A economia informal em Angola 

integra uma vasta gama de atividades que atravessam praticamente todos os sectores, com 

extensas e diversificadas áreas de interseção com a economia formal e com a economia 

ilegal. Setorialmente, o comércio, retalhista, semi-grossista e grossista, é a atividade 

informal dominante; Outros segmentos importantes: transporte de passageiros e de 
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mercadorias, a produção artesanal de bebidas alcoólicas e de bens alimentares 

confecionados, a prestação serviços (entre os quais, o trabalho doméstico/ao domicílio), 

a agricultura e a pesca bem como o segmento financeiro informal que se faz sentir através 

do comércio ilegal de divisas e das associações de rotação de poupanças (Lopes, 2014). 

A maioria dos empreendedores informais a Necessidade foi as motivações e as razões que 

o influenciou na decisão da iniciativa empreendedora e na formalização do seu próprio 

negócio, correspondendo assim ao objetivo dois da nossa pesquisa. Concernente ao 

ultimo objetivo especifico concluimos que o problema das dificuldades ou caraterizão do 

negócio dos empreendedores de cabinda na informalidade enfrentam para a formalização 

do negócio refletem-se o pouco acesso as instituições publicas de especialidades para 

obter ajuda, pouco acesso aos programa de microcrédito e outros, excesso de burocracia 

na emissão de processo de formalização do seus negócios, a maioria a empresa não esta 

sediada em casa aumentando os custos de aluguel, a falta de um estabelecimento para 

exercer as suas atividades, dificuldades em obter financiamento. 

As hipóteses H1: Os fatores psicológicos influenciam as motivações para a formalização 

do negócio e  H2: Os fatores psicológicos influenciam as motivações para a criação do 

negócio foram rejeitadas, embora teorias existentes fazerem referencias quanto as 

influencias entre as variáveis, conforme os autores Koe et al., Oliveira et al (2012, 2016 

citado por Besutti & Angonese 2017) dizem que certos traços de personalidade estão mais 

relacionados com atividades empreendedoras que algumas características psicológicas, 

como a alta propensão para assumir riscos e disposição para inovar estão presentes no 

empreendedorismo. Em contraste a Hipotese três “Os fatores psicológicos influenciam 

a OEI” correspondendo a H3 foi suportada de acordo as teorias dos autores supracidato, 

Koe et al., Oliveira et al (2012, 2016 citado por Besutti & Angonese 2017). 

Concluímos que as questões quatro «O Género influencia as motivações para a 

formalização do negócio» e cinco “O Género influencia a OEI” operacionadas como 

H4 e H5, não foram rejeitadas, isto é, foram aceites, portanto estatisticamente as 

influencias são significativas como nos comprova (Brandstätter, 2011 citado por Besutti 

& Angonese 2017). que estudos de metanálise realizados por destacam que certas 

características ou traços de personalidade influenciam o perfil e o papel empreendedor, 

na medida em que demonstram iniciativa, autodeterminação e independência 
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(estabilidade emocional), ao buscar novas oportunidades e formas de estruturar, inovar e 

desenvolver a empresa (abertura à experiência). 

A questão da alternativa seis «A motivação da criação de negócio influencia as 

motivações para a formalização do negócio», corresponde a Hipotese 6, Sheng (2008 

citado por Lazzorotti et al. 2015), em estudo dos relacionamentos que ocorrem com 

empreendedores chineses no Brasil, já havia destacado também a importância da 

formação das relações pessoais, que denotam a importância da participação destes 

empreendedores em reuniões e eventos sociais para terem acesso a financiamentos. Uma 

atitude favorável estará associada a maior intenção de agir, e pode permitir que os sujeitos 

envolvidos sejam mais criativos e inovadores, valorizando todas as situações como 

desejáveis (Moriano; Palací; Morales, 2007 citado por Besutti & Angonese 2017). Ao 

iniciar um novo negócio, o profissional empreendedor precisará explorar novas ideias, 

usar a criatividade para resolver problemas, adotar uma atitude inovadora, ser confiante 

e assumir riscos (Zhao; Seibert, 2006 citado por Besutti & Angonese 2017). 

Concluímos também que quanto as questões Sete “A OEI influencia as motivações para 

a formalização do negócio” e Oito « A OEI influencia as motivações para a criação 

do negócio» nomeadamente as hipóteses  alternativas H7 e H8 que segundo a tabela foram 

suportadas, assim as variáveis estão correlacionadas, há diferenças existentes entre as 

mesmas que segundo as notações de autores como Miller, (1983 citado por Lazzorotti et 

al., 2015), também destacou a possibilidade de algumas conexões da OE com outras 

teorias, entre as quais a de redes. O autor chama a atenção para algumas questões, como 

a do equilíbrio entre as relações com clientes, concorrentes e fornecedores, e sua 

influência sobre a OE. O fator da proatividade, que destaca um indivíduo aberto a novas 

experiências e ao novo – a criatividade. Pessoas com altos escores nesta dimensão são 

curiosas, imaginativas, criativas, divertem-se com novas ideias e com valores não 

convencionais. Também demonstram franqueza, originalidade e criatividade, são 

espirituosos e artísticos, (Nunes, 2015 citado por Besutti & Angonese 2017). Além disso, 

conforme demonstram Lopes e Souza (2005 citado por Lazzorotti et al. 2015) há a 

formação de núcleos de empreendedores e de diversas ações no Brasil que estimulam o 

associativismo, a capacitação empresarial, o cooperativismo, entre outros eventos, que 

favorecem e ampliam as redes de relações dos empreendedores.   
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5.2. PROPOSTA DE UMA POLÍTICA DE FORMALIZAÇÃO 

Embora já existente em Angola um Programa de política publica denominado Programa 

de reconversão de economia informal - PREI, propomos no nosso estudo a realidade do 

Brasil uma politica publica de formalização de empreendedores informais baseado do 

programa do Microempreendedor Individual-MEI que, de acordo Oliveira (s.d.) a política 

pública denominada “Microempreendedor Individual” tem duas vertentes: a 

formalização de empreendedores informais e o enquadramento dos empresários 

individuais na condição de empreendedores individuais, para, assim, acessarem as 

simplificações e desonerações fiscais criadas. O público-alvo, portanto, pode ser dividido 

em dois tipos: os empreendedores informais e as empresas individuais já 

formalizadas no âmbito da legislação anterior. A Lei Complementar no 128/2008 

estabeleceu o limite de R$ 36 mil equivalente a Kuanzas (em 2.920,020 Kz) de 

faturamento anual para que empreendedores informais tivessem acesso a uma série de 

benefícios do mundo formal (Brasil, 2008). Entre estes benefícios constam: 

 O registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),  

 A aposentadoria e outros de cunho previdenciário.  

A lei também estabeleceu obrigações inerentes ao mundo formal, entre as quais se podem 

citar: 

 A obrigatoriedade de apresentar o Relatório Mensal das Receitas Brutas  

 Pagar o valor mensal referente à contribuição previdenciária ao Simples Nacional 

e ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) 

ou ao Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza (ISS), conforme o ramo de 

atividade.  

Como estímulo, foi eliminada uma série de entraves burocráticos, como:  

 A necessidade de contratar profissional contábil e até mesmo  

 A obrigatoriedade de emitir documentos fiscais, visto que o MEI é isento dos 

demais impostos federais (Imposto de Renda – IR; Programa de Integração Social 

– PIS; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; 

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; e Contribuição Sobre o Lucro 

Líquido – CSLL).  
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Além disso, foi implantado um sistema de registro, por meio do Portal do Empreendedor, 

que facilitou o registro e a baixa do MEI, sendo assim no ponto a seguir sublinhamos as 

seguintes sugestões: 

5.3. SUGESTÕES 

Uma vez desenvolvida nossa investigação sugerimos: 

 Estender a pesquisa numa abordagem do tipo empreendedorismo étnico informal,

atendendo a situação geográfica, religião e cultural que carateriza a região de

Cabinda e em geral Angola.

 Estender a mesma pesquisa para uma amostra maior e incluir outras cidades sede

de cada Município para novas descobertas de modo que as políticas de

formalização de micro-empreendedorismo informal sejam eficazes e eficientes.

 Estudar as Políticas de Formalização do Empreendedorismo Informal existentes

em vários países, pelo qual sugerimos - O caso do Brasil, Programa

Microempreendedor Individual-MEI.

5.4. LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO  

Verificou-se algumas limitações, portanto, pode-se citar: 

i. Apenas foi possível trabalhar com cento e trinta (130) devido a resistência da

população em estudo durante a coleta de dados. Ausências dos proprietario de

estabelecimentos, muitos se recusaram a responder ao questionário e outros não

finalizavam, deixando-o incompleto, impossibilitando seu uso no tratamento de

dados.

ii. A falta de bibliografia e acesso dificultado das literaturas já existentes que

retratam outras Províncias que caracterizam os microempreendedores (in)formais

em Angola.
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APÊNDICE 1: INQUÉRITO 

INQUÉRITO – Empreendedor (in)formal 

Esta pesquisa tem como objetivo o levantamento e caraterização do empreendedorismo 

(in)formal em Cabinda de forma a sustentar uma sugestão de uma política pública de 

formalização de micro-empreendedorismo nesta região e no país. Para compor a base de dados 

a sua opinião é essencial, assim solicita-se que responda com sinceridade. Os dados 

obtidos serão utilizados num trabalho de investigação científica e serão abordados de 

modo a assegurar o seu anonimato. 

I. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA

1. Qual a sua idade:

1.1 Genero: 

Masculino Feminino 

2. A empresa está sediada na sua casa de habitação?

Sim Não 

3. Estado civil

Solteiro(a) Mantizado(a) Casado(a) Divorciado(a) Viúvo(a) 

4. Formação

Sem educação formal Ensino Superior incompleto 

Ensino primário incompleto Ensino Superior completo 

Ensino primário completo Especialização/ pós-graduação 

Ensino médio ou técnico Outro 

5. Tem filhos?

Sim Não 

(Se respondeu não, por favor passe para a questão  6) 

5.1. Quantos? 

1 2 3 + 3

6. Se tem apoio de empregada doméstica indique qual a frequência:

4 horas (manhã/ tarde) 16 horas (2 dias) Outro 
8 horas (1 dia) Diariamente (5/6 dias) 

7. Qual o seu horário de trabalho
(Assinalar os horários que se enquadram)

Segunda a sexta-feira até 8 horas por dia Sábado todo o dia 

Segunda a sexta-feira de 8 à 10 horas por dia Domingo de manhã 

Segunda a sexta-feira mais de 10 horas por dia Domingo todo o dia 

Sábado de manhã 
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8. Como descreve a sua situação financeira:

8.1 Antes de iniciar a sua atividade empreendedora:

Muito má Má Razoável Boa Muito boa 

8.2 Atual: 

Muito má Má Razoável Boa Muito boa 

9. Qual o rendimento mensal:

9.1 Antes de iniciar o negócio? 
(Se nunca obteve rendimentos passe para a questão 9.2) 

1 - Menos de 27.000 Kz 4 - Entre 55.000 e 80.000 Kz 7 - Entre 160.000 e 210.000 Kz 

2 - Entre 27.000 e 40.000 kz 5 - Entre 80.000 e 110.000 Kz 8 – Entre 210.000 e 270.000Kz 

3 - Entre 40.000 e 55.000 Kz 6 - Entre 110.000 e 160.000Kz 

9.2. Depois de iniciar o negócio? 

1 - Menos de 27.000 Kz 4 - Entre 55.000 e 80.000 Kz 7 - Entre 160.000 e 210.000 Kz 

2 - Entre 27.000 e 40.000 kz 5 - Entre 80.000 e 110.000 Kz 8 – Entre 210.000 e 270.000Kz 

3 - Entre 40.000 e 55.000 Kz 6 - Entre 110.000 e 160.000Kz 

II. MOTIVAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DO NEGÓCIO

Seguidamente, são-lhe apresentadas diversas afirmações. Por favor, refira em que medida cada uma delas 

se aplicam a você. Use as escalas indicadas em cada questão, colocando à frente de cada afirmação a cruz 

(x) no número correspondente à sua resposta. Note que não há respostas certas ou erradas – todas são

corretas desde que correspondam ao que sente e pensa.

10. Indique qual a razão que influenciou a decisão de criar o seu próprio negócio

a) A necessidade motivou a decisão da iniciativa empreendedora

b) A oportunidade motivou a decisão da iniciativa empreendedora

11. Indique o grau de importância dos seguintes motivos, que em sua opinião foram determinantes para a

criação do seu negócio:

1= Insignificante / 5 = Muito Importante

1 2 3 4 5 
a) Para atingir uma posição social superior, status

b) Para continuar a aprender e crescer como pessoa

c) Para criar algo próprio

d) Para atingir objetivos e ser reconhecida por tal

e) Para me realizar pessoalmente

f) Para estar à frente de uma organização/negócio

g) Para dirigir e motivar terceiros (equipa)

h) Para me estimular através do desafio

i) Por influência familiar

j) Obter independência económica

k) Para aumentar o rendimento familiar

l) Para conseguir um património pessoal

m) Para ter flexibilidade de horário

n) Para ter oportunidade para descobrir se seria capaz por mim próprio(a)
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o) Para colocar em prática as suas próprias ideias

p) Para utilizar os meus conhecimentos/ habilidades já adquiridos

q) Por auto-estima

r) Para obter reconhecimento pelos outros, prestígio

s) Para ser mais respeitado(a)

t) Para não estar obrigado(a) a uma rigidez e supervisão organizacional

u) Para conjugar a vida familiar com a profissional

v) Para ter controlo sobre o meu tempo

w) Por dificuldade na progressão

x) Por frustração no seu emprego anterior

y) Por estar desempregado(a)

III. MOTIVAÇÃO PARA A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO

12. Indique qual a razão que influenciou a decisão da iniciativa de formalizar seu próprio negócio

a) A necessidade motivou a decisão de formalizar meu empreendimento

b) A oportunidade motivou a decisão de formalizar meu empreendimento

13. Indique o grau de importância dos seguintes motivos, que em sua opinião foram determinantes para a

formalização do seu negócio:

(1= Insignificante / 5 = Muito Importante)

1 2 3 4 5 
a) Para ter acesso aos benéficos da Previdência Social (INSS)

b) Para compras e vendas em conjunto

c) Para ter redução da carga tributária

d) Para contratação de funcionário com menor custo

e) Para controles contábeis mais simplificados

f) Para emissão de alvará sem pagamento de qualquer taxa

g) Para ter dispensa de contabilidade formal

h) Por ter possibilidade de crescimento como empreendedor

i) Por ter segurança tributária

j) Para ter facilidade de vender para o governo

k) Para ter acesso ao suporte técnico  na organização do negócio

l) Para ter acesso a pacotes bancários especiais, inclusive crédito

m) Por ter acesso a formalização sem burocracia

n) Para obtenção de NIF (Número de identificação fiscal)

Caso o seu negócio seja informal, por favor, refira os motivos que o levam a não formalizar o seu 

negócio? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Qual a sua opinião/sugestão para motivar a formalização do negócio? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Qual o papel que o governo regional/central deve ter neste apoio à formalização do negócio? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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IV. ORIENTAÇÃO EMPREENDEDOR(A) INDIVIDUAL

14. Com quais das seguintes características se identifica mais (pode classificar de 1 = não se aplica a

mim; a 5 = aplica-se completamente a mim):

__ Inovação predisposição de se envolver com criatividade e experimentação através da introdução de 
novos produtos / serviços, bem como a liderança tecnológica, através de investigação e 
desenvolvimento em novos processos. 

__ Proatividade procura de oportunidades caracterizadas pela introdução de novos produtos e 
serviços antes da concorrência e saber agir em conformidade relativamente à procura. 

__ Tomada de risco Ações ousadas, aventurar-se no desconhecido, vontade para perseguir 
oportunidades arriscadas correndo o risco de falhar em ambientes incertos 

__ Autonomia capacidade de trabalhar de forma independente, tomar decisões e realizar ações. 

__ Agressividade Competitiva é a intensidade dos esforços de uma organização para superar os seus 
concorrentes, caracterizada por uma forte postura ofensiva ou respostas agressivas às ações dos 
concorrentes. 

__ Perseverança condição necessária para se ser bem-sucedido a iniciar e executar negócios 
empreendedores e relaciona-se com uma procura contínua em atingir a meta proposta apesar das 
adversidades. A perseverança envolve suster uma ação e energia orientadas aos objetivos mesmo 
quando confrontados com obstáculos 

__ Paixão empreendedora é definida como um conjunto de sentimentos positivos intensos, 
conscientemente acessíveis, vivenciados pelo envolvimento em atividades empreendedoras 
associadas a papéis que são significativos ao empreendedor; forte inclinação para uma atividade 
que se gosta, se considera importante e na qual investe tempo e energia. 

V. PERFIL PSICOLÓGICO

15. Fatores Psicológicos

Pense na sua pessoa. Seguidamente, são-lhe apresentadas diversas afirmações.

Classifique os seguintes atributos pessoais, utilizando a seguinte escala: 1 = Nunca/ 5 = Sempre

Em que medida estas afirmações se aplicam a si: 1 2 3 4 5 

a) Considera-se uma pessoa emocionalmente estável?

b) Sente auto-confiança nas suas capacidades pessoais e profissionais?

c) Enfrenta as dificuldades de forma animada e otimista?

d) Considera-se uma pessoa entusiasta na hora de iniciar novos projetos?

e) Gosta de tomar a iniciativa em situações complexas ou delicadas?

f) Considera importante dispor de autonomia no trabalho?

g) Gosta de sentir-se independente?

h) Considera-se uma pessoa criativa no momento de resolver os

problemas?

i) Sente curiosidade para conhecer temas novos ou maneiras diferentes de

atuar?

j) Gosta de prever e antecipar-se aos acontecimentos?

k) Tolera bem os fracassos e utiliza-os para aprender?

l) Tem auto-disciplina na hora de levar a cabo um trabalho?

m) Sente-se estimulada perante novos desafios?

n) Tem predisposição para assumir riscos?

o) Considera-se uma pessoa adaptável à mudança?

p) Dedica o tempo necessário para fazer bem um trabalho ou levar por

diante um projeto?
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q) Considera-se uma pessoa perseverante?

VI. CARACTERIZAÇÃO DO NEGÓCIO

16. Situação profissional antes de formalizar o seu negócio:

Empregado(a) Desempregado(a) Já tinha esse negócio atual, mas não 

formalizado 

17. Atualmente detém outra atividade profissional, para além do seu negócio?

Sim Não 

(Se respondeu não passe para a questão 18) 

17.1. Qual o ramo de atividade? 

18. Em que ano iniciou o seu negócio?

18.1 Qual é a sua área de negócio/ atividade? 

19. Antes de iniciar o seu negócio solicitou ajuda de outras pessoas ou associações (ex. para a tomada de

decisão, estudo de mercado, plano de marketing, estudos de caso, entre outros)?

Sim Não 

19.1. Obteve ajuda de quem? 

Empresas Associações Outro? Qual? 

Família Amigos 

20. Qual foi seu investimento inicial?

<270.000Kz 270.000Kz – 550.000Kz 550.000Kz – 2.500.000Kz 2.500.000Kz – 5.500.000Kz > 5.500.000Kz

21. Tipo de financiamento, por favor assinale todas as que necessitar?

Próprio (poupanças) 

Empréstimo da família e/ ou amigos 

Empréstimo do proprietário anterior 

Empréstimo pessoal 

Empréstimo bancário 

Fundos do governo (através de projetos) 

Financiamento do microcrédito 

Sócios 

Outros 
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21.1. Teve dificuldade em obter financiamento? 

Tive imensas 

dificuldades 

Tive muitas 

dificuldades 

Tive algumas 

dificuldades 

Tive poucas 

dificuldades 

Não tive nenhuma 

dificuldade 

VII IDEIA DE NEGÓCIO 

22.1 De onde veio a sua ideia de negócio?  

____________________________________________________________________________ 

22.2 Quanto tempo demorou desde a ideia à criação do negócio? 

____________________________________________________________________________ 

22.3  Quais os principais obstáculos à criação do negócio? 

_____________________________________________________________________________ 

VIII. DUPLICIDADE DE PAPÉIS – FAMÍLIA VERSUS

TRABALHO

23.1 Na sua família tem casos de empreendedores (pai, mãe, irmãos, avós, tios, primos)? Ou tem algum 

exemplo de sucesso de familiares e/ou amigos? 

_____________________________________________________________________________ 

23.2 Quem foram as pessoas que a apoiaram e motivaram para ser empreendedor(a) (pais, avós, tios, 

primos, marido)? De que forma? 

_____________________________________________________________________________ 

23.3  Qual a sua prioridade: família ou trabalho? Justifique a sua resposta. 

_____________________________________________________________________________ 

23.4 Como consegue conciliar família vs trabalho? 

_____________________________________________________________________________ 

Comentários que queira fazer ou acrescentar informação que não foi referida nas questões anteriores e 

ache relevante. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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ANEXO : Microempreendedor Individual-Brasil 

Quadro 1 – Atividades mais frequentes entre empreendedoras individuais em 2013 em Vitória da 

Conquista 

MEI – Microempreendedor Individual 

Atividades Total Sexo 

Masculino 

Sexo 

Feminino 

Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios 889 242 647 

Cabeleireiro 510 107 406 

Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas 

intimas 

157 07 150 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios – Minimercados, 

mercearias e armazéns 

331 194 137 

Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e 

de higiene pessoal 

182 49 133 

Outras atividades de tratamento de beleza 129 03 126 

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir 

bebidas 

272 161 111 

Fonte: Portal do Empreendedor (2013). Citado pela Alves (2015) 

Quadro 2 – Pré-requisitos para formalização 

Pré-requisitos Observações 

Faturar até R$ 60.000,00 por ano 

Não participar como sócio ou titular de outra 

empresa 

Trabalhar sozinho ou no máximo um empregado No caso de afastamento legal deste colaborador, 

pode-se contratar outro temporariamente 

Não possuir filial 

Fonte: Construído pelo autor com base em dados do Sebrae (2013). Citado pela Alves (2015) 

Quadro 3 – Deveres e obrigações 

Deveres e obrigações 

Contratação de funcionário 

Para o INSS a contribuição é de 11%, sendo 3% de 

responsabilidade do empregador e 8% são descontados do 

colaborador 

Compra de mercadoria Compras de até 20% do valor que pode faturar no ano 

Cobertura Previdenciária 

Contribuições mensais necessárias: 

Salário-maternidade – 10 contribuições 

Auxílio-doença – 12 contribuições 

Aposentadoria por invalidez – 12 contribuições 

Aposentadoria por idade – 180 contribuições (60 anos 

mulheres e 65 homens) 

Pensão por morte – cobertura desde o primeiro dia de 

pagamento 

Auxílio-reclusão - – cobertura desde o primeiro dia de 

pagamento 

Fonte: Construído pelo autor com base em dados do Sebrae (2013). Citado pela Alves (2015) 
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Quadro 4 – Direitos garantidos aos MEI 
Benefícios Observações 

Acesso aos benéficos da Previdência Social (INSS) Aposentadoria por idade, salário-maternidade, 

auxílio doença, aposentadoria por invalidez, 

pensão por morte e auxílio reclusão aos 

familiares; 

Compras e vendas em conjunto 

Redução da carga tributária Redução e inserção de imposto dentro do 

Simples Nacional 

Contratação de funcionário com menor custo Contratação legalizada de até um colaborador 

Controles contábeis mais simplificados A declaração de imposto de renda pode ser 

realizada no Sebrae sem nenhum sem custo a 

empresa 

Emissão de alvará sem pagamento de qualquer taxa Válido por 180 dias 

Emissão de nota fiscal Garante a venda para clientes que são Pessoas 

Jurídicas  

Segurança tributária Menos problemas com a fiscalização 

Facilidade de vender para o governo Tratamento diferenciado em licitações da 

Administração Pública 

Acesso ao suporte técnico do SEBRAE na 

organização do negócio 

Visita de técnicos, participação em 

treinamentos e capacitações do Sebrae 

Acesso a pacotes bancários especiais, inclusive 

crédito 

Conta bancária empresarial e empréstimos 

exclusivos 

Acesso a formalização sem burocracia Portal do Empreendedor 

Obtenção de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica)  

Emissão automática no ato da inscrição 

Fonte: Construído pelo autor com base em dados do Sebrae (2013). Citado pela (Alves 2015)




