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O sector privado tem desempenhado papéis importantes na produção agrária, sobretudo em 

alguns produtos (açúcar, batata-reno, cebola, hortícolas e tomate), nas exportações de açúcar, 

algodão, banana, feijão bóer gergelim, tabaco (todas, excepto o açúcar, produzidas pelo sector 

familiar e transformados por cadeias de valor privadas em forma de monopólio ou oligopólio),  

em receitas para o Estado, na monetarização e integração das economias de pequena escala nos 

mercados e na criação de emprego, no desenvolvimento  do tecido económico a montante 

(fornecimento de insumos e assistência técnica) e a jusante, ligando produtores-mercados-agro-

indústria. Há experiências actuais que reúnem, com maior ou menor importância, esses efeitos 

positivos. 

 

Existem também práticas que produzem relações de conflitualidade entre diferentes tipos de 

produtores à volta da ocupação da terra (tanto de investidores como por ocupações de má fé 

pela população), dos reassentamentos, no cumprimento dos contratos de compra da produção 

(principalmente no regime de subcontratos), de promessas de emprego não concretizadas, 

conflitualidades laborais, entre outras situações. 

 

O empresário privado no sector agrário tem de reunir um conjunto de características, como, por 

exemplo: ter raízes e tradição de meio rural, nele viver e possuir a sua organização empresarial 

preferencialmente sediada junto da exploração. Assim, a empresa agrária pode contribuir e ser 

uma agente do desenvolvimento, reinvestir no meio rural, aí localizar parte da cadeia produtiva, 

criar mais emprego e valor acrescentado (riqueza). Os produtores privados devem preocupar-se 

com a qualidade da produção oferecendo produtos diferenciados (e não apenas bens de 

consumo de massa) e ter estabilidade da oferta, como condições para haver contratos de 

fornecimento a grandes consumidores (refeitórios de grandes empresas e rede de distribuição), 

aumentando o valor acrescentado nacional e a redução das importações. A rentabilidade de 

grande parte do sector agrário assenta na diversificação das actividades e das fontes de 

rendimento, com redução dos riscos, possuir estabilidade no suposto que a actividade agrária só 

tem resultados a médio e longo prazo. O agricultor pode, e deve participar na redução dos efeitos 

das mudanças climáticas, pelo menos ao nível da propriedade, por exemplo, com plantação de 

árvores em volta dos campos como quebra ventos, diques de defesa contra inundações da 

exploração e pequenas represas para reserva de água. 

 

A realidade é diferente. Grande parte das empresas possui sede nas capitais de província ou em 

Maputo, muitos empresários têm presença temporária no meio rural (sobretudo os comerciantes), 

os investimentos para transformação dos bens (tanto dos exportados como dos importados), 

localizam-se, na maior parte dos casos, nas cidades. Deste modo, a empresa privada dificilmente 

constitui um agente dinamizador da economia local. O empresário deve ser inovador, inserir-se 

nas realidades socioeconómicas do território, participar nas instituições locais e possuir 
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comportamentos éticos reconhecidos. O empresário privado, com perspectiva de longo prazo, 

não pode entrar em “boladas”, relações não transparentes e praticar actos de corrupção.  

 

O desenvolvimento do sector privado deve tomar novos rumos. Os designados “agricultores 

emergentes” são, geralmente, oriundos das elites locais ou de funcionários partidários e do Estado 

que, por possuírem acessos privilegiados ao poder e a recursos (terra, crédito, etc.), iniciam 

actividades privadas sem que, na maioria dos casos, esta actividade constitua a principal 

ocupação. O novo empresariado deveria resultar de méritos como produtores integrados no 

mercado e de maior produtividade. As escolas técnicas aos diferentes níveis, deveriam inculcar o 

espírito empresarial, motivar os graduados para o empresariado. Por outro lado, deveriam existir 

incentivos para os jovens empresários (fiscais, crédito subsidiado, comparticipação do Estado para 

a construção de infra-estruturas e modernização, etc.). 

 

O sector privado que investe a longo prazo, deve ter certezas de que existirá estabilidade nas 

políticas, nas instituições e na estabilidade política e militar. Caso contrário, os empresários não 

investirão na agricultura. Outros sectores possuem menos riscos, são mais rentáveis a curto prazo, 

o retorno do capital é mais rápido e grande parte dos investimentos localizam-se nos centros 

urbanos. A curto e médio prazo, a agricultura não é competitiva na alocação dos recursos por via 

dos mercados. Por isso, existe um importante papel das políticas e das instituições, públicas e 

privadas. 

 

As relações entre o sector privado agrário e o Governo têm sido cordiais, mas pouco eficazes, por 

responsabilidade de ambas as partes. Os benefícios fiscais são concedidos sem que existam 

contrapartidas comprometidas de melhorias de competitividade, produtividade, modernização e 

extensão rural em zonas de influência definidas para cada caso, fornecimento de insumos e 

eventualmente comercialização de excedentes. Isto é, o sector privado pode transformar-se num 

agente dinamizador da economia local, com benefícios. Assim, o sector privado possuirá maior 

capacidade negocial para exigir protecção alfandegária com desarmamento gradual e de médio 

prazo, taxas de juro subsidiadas, entre outras. Estas reivindicações não se podem conseguir 

apenas com conversações políticas. É necessário apresentar estudos fundamentados. 

 

As organizações representativas da segmentação do sector devem ter capacidade técnica para a 

apresentação de propostas fundamentadas e poder de negociação e comunicação à sociedade. 

As organizações dos diferentes interesses dos produtores (por produto, região e tipos de 

produtores), deveriam encontrar plataformas de interesse comum, que facilitassem a coesão e 

coerência reivindicativa.   

 

As melhorias e reformas do aparelho de Estado para um melhor ambiente de negócios são lentas 

e pouco efectivas. O Estado, regra geral, não desempenha a sua função regulatória, fiscalizadora 

e arbitral, por exemplo, na resolução de conflitos de terra, dos reassentamentos, disputas laborais, 

assim como não realiza eficazmente funções de fiscalização na exploração de recursos. O Estado 

também tem revelado grande incapacidade na defesa sanitária e fitossanitária do país e na 

construção de infraestruturas de defesa contra cheias, o que aumenta os riscos para a actividade 

agrária e encarece o custo do dinheiro para a realização de investimentos. Também a banca, os 

sectores jurídico e fiscal do Estado estão centralizados em Maputo. É importante a 

descentralização de funções do Estado e da banca para o nível provincial e distrital, de forma a 

agilizar a resolução de problemas e conflitos no quadro da subsidiariedade. 
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Em resumo, para um desenvolvimento do sector privado que sirva os seus interesses, os 

trabalhadores, a população local e o país, grande parte dos empresários deveriam rever as suas 

estratégias empresariais de investimento e numa perspectiva de negócio de longo prazo, de 

localização das cadeias de valor, de inovação e de modernização de inserção no meio rural com 

relações comerciais locais que beneficiem as partes envolvidas e promovam o desenvolvimento 

local. As organizações representativas devem reforçar-se tecnicamente ou ter capacidade de 

mobilização de recursos para realização de estudos que fundamentem e reforcem a capacidade 

negocial junto do governo. 

 

Será necessário que as instituições do Estado ampliem os espaços de diálogo e compromissos 

mútuos com contrapartidas de benefícios para ambas as partes, sejam eficazes na execução das 

decisões negociadas e possuam capacidade de fiscalização desses compromissos. A 

monitorização e avaliação do cumprimento dos compromissos deveria ser realizada por 

organizações independentes. Especial atenção deveria ser dada ao surgimento de novos 

empresários de mérito. 

 

Tanto o sector privado e suas organizações representativas, como o Estado, devem concertar 

estratégias para o surgimento, a longo prazo, de um sector moderno, competitivo, dinamizador 

do desenvolvimento rural integrado entre os diferentes tipos de produtores e seja o ponto de 

partida para a industrialização e a transformação estrutural da economia. Este processo é de 

décadas, mas é preciso começar quanto antes. A perspectiva de longo prazo não invalida, nem 

secundariza, o diálogo de assuntos de curto prazo que são parte integrante da construção desse 

sector privado. 

 

 


