
 

 

  

OBSERVADOR RURAL 

Nº 115 

 JUNHO DE 2021 

MUDANÇAS NOS PADRÕES TRADICIONAIS  

DE EXPLORAÇÃO DA TERRA E DO TRABALHO:  

O CASO DA AÇUCAREIRA DE XINAVANE 

 

 

 
Joana Manuel Matusse Joaquim,  

João Mosca, Ana Sampaio 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR (www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

• Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

• Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos investigadores 

e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área objecto do OMR. 

Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito 

o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento. 



 

 

RESUMO 

 

Em países em vias de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, a penetração do capital 

no meio rural é evidente nas suas variadas formas e, em determinadas circunstâncias, em 

articulação com o agronegócio corporativo com abrangência internacional. As distintas formas 

de actuação do capital geram efeitos positivos e negativos na agricultura, em particular, e no meio 

rural, em geral. O artigo analisa as formas de actuação do capital em meio rural, com a integração 

dos Pequenos Produtores de Mercadorias (PPM) na Açucareira de Xinavane (ADX), a partir da 

subcontratação destes para a produção de cana-de-açúcar com vista à produção de açúcar. 

 

O estudo emprega uma abordagem metodológica qualitativa baseada na análise documental dos 

contratos de subcontratação e na análise das entrevistas dos PPM sobre o processo de integração 

na Açucareira de Xinavane.  

 

Os resultados mostram que a subcontratação dos PPM pela ADX ocorre através de esquemas 

multi-partes, com a modernização das unidades produtivas e a secundarização da produção 

familiar de subsistência. Elementos essenciais da produção familiar – terra, gestão da produção e 

trabalho – são transformados em mercadoria, sem ou com poucas possibilidades de acumulação 

para os PPM como produtores capitalizados.  

 

 

SUMMARY 

 

In developing countries, such as Mozambique, the penetration of capital in rural areas is evident 

in its various forms and, in certain circumstances, in conjunction with corporate agribusiness with 

international coverage. The different forms of action of capital generate positive and negative 

effects on agriculture, in particular, and in rural areas, in general. The article analyzes the forms of 

capital action in rural areas, with the integration of Small Producers of Goods in Xinavane Sugar, 

through their subcontracting to produce sugarcane with a view obtain sugar. 

The study employs a qualitative methodological approach based on the documental analysis of 

subcontracting contracts and the analysis of interviews to Small Producers of Goods on the 

integration process in the Xinavane Sugar.  

 

The results show that the subcontracting of Small Market Producers with ADX occurs through 

multi-party schemes, with the modernization of production units and the family subsistence 

production comes in second place. Essential elements of family production – land, production, 

and labor management – are transformed into goods, without or with little possibility of 

accumulation by producers as capitalized producers.  

 

 

Palavras-chave: Agronegócio, Subcontratação, Pequenos Produtores de Mercadorias, Açucareira 

de Xinavane, Moçambique. 
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MUDANÇAS NOS PADRÕES TRADICIONAIS DE EXPLORAÇÃO DA TERRA E DO TRABALHO:  

O CASO DA AÇUCAREIRA DE XINAVANE 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento mundial da população1 e a intensificação da urbanização associada ao crescimento 

da renda, trouxeram mudanças estruturais ao sector agrícola, caracterizadas pela padronização 

da produção agrícola2 e pelas novas opções alimentares3 que conduziram ao aumento da procura 

de produtos agrícolas4. 

 

O aumento da procura de produtos agrícolas impôs às economias mundiais desafios de 

produtividade e de inovação agrícola, para além da expansão das áreas de cultivo que, dada a 

crescente pressão sobre os recursos naturais, não constitui a estratégia adequada para responder 

ao desafio colocado pelo aumento desta procura. 

 

O desafio é particularmente mais elevado para os países de baixa renda5, como é o caso de 

Moçambique, quer pela adopção insuficiente de tecnologias mais produtivas, quer pela falta de 

integração no mercado.  

 

Segundo a OECD/FAO (2016), o desafio colocado de produtividade e de inovação agrícola pode 

ser superado com um desenvolvimento inclusivo que melhore a produtividade dos produtores 

pobres em recursos, enquanto cria oportunidades mais amplas de desenvolvimento rural.  

 

A integração dos pequenos produtores em cadeias de valor do agronegócio, a partir da produção 

especializada em culturas de maior rentabilidade, é apontada, pelas organizações internacionais 

de apoio ao desenvolvimento (por exemplo, OECD/FAO, Banco Mundial, entre outras), como uma 

alternativa capaz de fortalecer a capacidade produtiva dos produtores de forma inclusiva e rápida. 

 

O Agronegócio em Moçambique é limitado às culturas de exportação e tende a gerar emprego 

instável e precário (Ali e Muianga, 2017) e, por outro, de acordo com Mosca (2019), é associado 

à extracção de excedentes produtivos e económicos para a acumulação no exterior, onde 

concentra grande parte dos elos da cadeia produtiva, gera obstáculos às transformações 

estruturais, quer da agricultura, quer dos produtores. Contudo, o sector açucareiro mostrou um 

paradigma diferente, a partir dos finais dos anos 90, com a integração dos produtores a partir da 

subcontratação destes para a produção da cana-de-açúcar. Este modelo foi, e tem sido, praticado 

pelas açucareiras de Xinavane e Maragra, integradas em cadeias de valor de âmbito internacional 

 
1A população mundial totalizava quase 7,6 biliões em meados de 2017, um aumento de aproximadamente um bilião de 

habitantes nos últimos doze anos. Espera-se que a tendência do aumento da população mundial continue com 

aproximadamente 83 milhões de pessoas por ano para 8,6 biliões em 2030, 9,8 biliões em 2050 e para mais de 11,2 biliões 

em 2100 (United Nations, 2017a). 
2Refere-se a padronização dos processos técnicos de fabricação agrícola e dos produtos obtidos. Traduz-se no uso de 

material genético melhorado, na motorização e mecanização e na quimificação na agricultura. 
3Trata-se de mudanças nas preferências alimentares por alimentos processados, para carnes, para lacticínios. 
4As previsões da OECD/FAO (2019) apontam para um impulsionamento da procura de produtos agrícolas em alimentos, 

rações e biocombustíveis: entre 2019-2028 espera-se que ocorra um crescimento na ordem de 1,2% ao ano para cereais, 

1,8% para açúcar e óleos vegetais, 1,9% para leguminosas, raízes e tubérculos e de 1,7% para produtos de origem animal. 
5 Países cuja Renda Nacional Bruta (RNB) per capita não ultrapassa USD 1,025, segundo a classificação das United Nations 

(2017b). 
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e orientadas, primordialmente, para o abastecimento do mercado interno moçambicano (Buur, 

Mondlane e Baloi, 2011).  

 

Por implicar a existência de relações mais intensas com os produtores, a subcontratação 

pressupõe transformações em recursos, em tecnologias e em mercado, dada a intensidade do 

capital e a possibilidade de estimular a criação de ligações económicas locais. Nesta rota, os 

produtores beneficiam da agregação de valor dos seus produtos a partir de oportunidades 

lucrativas, do aumento da produtividade, do aumento dos rendimentos, do fortalecimento 

tecnológico, da promoção de fontes inovadoras de financiamento, da melhoria de infra-estrutura, 

de maior competitividade por via do fornecimento de produtos agrícolas de maior qualidade ao 

mercado (Yumkella et al., 2011). 

 

Alguns estudos realizados em Moçambique (por exemplo, Mosca e Nova, 2019; Mosca, 2019) têm 

mostrado que a integração dos produtores no mercado em algumas formas de actuação do 

capital, como sejam a produção em monocultura, a subcontratação da produção, a extracção de 

excedentes de produção, tem sido de baixa intensidade, sem uma expressiva e continuada 

transformação estrutural da agricultura e dos produtores. E, embora cada uma das formas de 

articulação do agronegócio com as realidades locais possua dinâmicas próprias de integração dos 

produtores, a subcontratação parece ser a forma de actuação de capital que possui relações mais 

intensas com os produtores.   

 

Nesta perspectiva, o estudo propõe-se, como objectivo geral, a analisar as dinâmicas da 

integração dos produtores enquanto Pequenos Produtores de Mercadorias (PPM)6, a partir da 

subcontratação destes para a produção da cana-de-açúcar, tomando como caso a Açucareira de 

Xinavane (ADX) em Moçambique. Como objectivos específicos, o estudo visa: (1) identificar as 

formas de subcontratação dos Pequenos Produtores de Mercadorias na ADX; e, (2) caracterizar 

os Pequenos Produtores de Mercadorias nas diferentes formas de subcontratação. 

 

A análise da integração dos PPM nesta forma de actuação do capital do agronegócio permite 

compreender as dinâmicas existentes entre PPM e o capital nas suas múltiplas articulações, assim 

como, verificar se estas, por sua vez, traduzem-se em transformações estruturais dos produtores, 

em particular, e da agricultura, no geral.  

 

  

 
6Este é um conceito formulado por Gibbon e Noecosmos (1985) e teorizado Bernstein (1994) como Pequena Produção de 

Mercadorias (Petty Commodity Production – PCP). Diferente do carácter familiar de gestão, da propriedade e do trabalho 

nas unidades ou explorações familiares, na pequena produção de mercadorias estes elementos passam a ter um carácter 

mercantil fundamentado na internalização das relações e dos processos de produção capitalistas de mercadorias. 

Portanto, trata-se de produtores cuja produção é intensiva em capital e baseada na monocultura, possuem o mercado 

como a única e mais importante referência nas suas opções produtivas. 
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BREVE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1. RUMOS E ESPECIFICIDADES DA PENETRAÇÃO DO CAPITAL NA AGRICULTURA E NO MEIO 

RURAL 

 

Segundo Schneider (2003), os rumos e as especificidades da penetração do capital na agricultura 

e no meio rural, sob o ponto de vista do processo de acumulação de capital e de formação da 

estrutura de classes, representam a questão agrária. 

 

A questão agrária, na sua abordagem clássica, fundamentada em Marx, foi permeada pelas 

contribuições de Kautsky (1972) e Lénine (1974) que trouxeram uma abordagem baseada no 

desenvolvimento das forças produtivas, caracterizada pela intensificação da agricultura através 

da inovação técnica e consequentes ganhos de produtividade. A constituição do capital agrário, 

a propriedade fundiária capitalista e o trabalho assalariado agrícola, quer pela via da 

desapropriação (acumulação de cima), quer via diferenciação (acumulação de baixo), expressam 

algumas das formas mais importantes do desenvolvimento das forças produtivas.  

 

Com as contribuições de Kautsky (1972) e Lénine (1974), a questão agrária passou a indagar sobre 

a coexistência do modo de produção capitalista com as relações sociais consideradas pré-

capitalistas, e sobre os efeitos dessa convivência na formação social (Byres, 1991). Nesta 

abordagem, surgiram algumas teses que procuraram explicar a inter-relação, a articulação e/ou a 

desarticulação dos modos de produção e/ou sectores da economia, sob o domínio das relações 

sociais capitalistas de produção. Dentre elas, o desenvolvimento económico com a oferta ilimitada 

de mão- de-obra (Lewis, 1969), a absorção da agricultura no modo de produção capitalista 

(Servolin, 1972), a (des)articulação das economias periféricas (Sine, 1976; Amin, 1977; Amin e 

Vergoupolos, 1978), e a articulação dos modos de produção no contexto rural africano 

(Meillassoux, 1976; Rey, 1973; Terray, 1977).  

 

Entre os séculos XIX e XX, a natureza e as perspectivas da questão agrária tomaram um novo foco, 

sob a influência dos regimes alimentares internacionais, que vincularam as relações internacionais 

de produção e de consumo de alimentos às formas de acumulação do capital (Friedmann e 

McMichael, 1989). 

 

O 1º regime alimentar conhecido como Colonial-Diaspórico, pela dispersão colonialista europeia 

do século XIX na busca por novas colónias na Ásia e em África para a produção de matérias-

primas para as indústrias na Europa, foi caracterizado pelo domínio do capital industrial britânico 

e de outros países europeus (Schneider et al., 2016). O 2º regime alimentar designado Mercantil-

Industrial foi caracterizado principalmente pela ascensão dos EUA no cenário mundial da 

produção de alimentos e de ajuda alimentar e também pela forte presença da indústria na 

agricultura, com o domínio do capital transnacional do agronegócio. O 3º regime alimentar é 

chamado Corporativo-Ambiental foi marcado pela ascensão de novos actores no cenário mundial 

da produção de alimentos – os países BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) – na 

configuração da nova ordem económica mundial. Este regime foi caracterizado pelo 

neoliberalismo, com a flexibilização da produção e da circulação dos alimentos para longas 

distâncias, e pelo domínio do capital do agronegócio corporativo financeirizado. Neste regime 

alimentar, surgem as preocupações com a qualidade dos alimentos, a segurança alimentar e os 

efeitos ambientais. 
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A formação e a evolução da economia mundial capitalista, expressas nos regimes alimentares 

internacionais, conectaram os capitais agrário, industrial, mercantil e financeiro. Estes, por sua vez, 

outorgaram ao capital várias formas de actuação na agricultura e no meio rural.  

 

 

2. FORMAS DE PENETRAÇÃO DO CAPITAL NA AGRICULTURA E NO MEIO RURAL  

 

De acordo com Hall, Scoones e Tsikata (2017), podem-se destacar três formas de penetração do 

capital no meio rural, em geral, e na agricultura, em particular, nomeadamente: (1) as plantações 

ou propriedades com processamento (plantations or estates with on-farm processing), (2) a 

agricultura por contrato (contract farming) ou subcontratação; e, (3) as áreas de agricultura 

comercial de média escala (medium-scale commercial farming areas). 

As plantações ou propriedades com processamento, igualmente conhecidas como monoculturas 

de grande escala, são propriedades auto-suficientes, frequentemente associadas a um grande 

cultivo e verticalmente integradas em cadeias de valor. Esta forma de actuação de capital tem 

uma dupla conotação. Tem sido considerada eficaz, no que diz respeito à oferta de escalas 

substanciais de emprego assalariado, muitas vezes combinando trabalho permanente e sazonal. 

Mas também tem sido considerada ineficaz por, frequentemente, deslocar pessoas locais devido 

à escala de terra necessária para a acumulação de capital.  

 

As plantações podem envolver a apropriação directa de terras e recursos relacionados, o 

deslocamento de outros utilizadores e usos da terra e de serem mal integradas na sociedade e na 

economia onde se encontram inseridas, por estarem associadas as cadeias de valor 

frequentemente incorporadas nos mercados globais. Embora as plantações possam alcançar 

melhores níveis de produtividade e produção, as fracas ligações a montante e a jusante na 

economia local prejudicam a sua capacidade de contribuir para a dinâmica das economias rurais 

e para meios de subsistência melhorados e diversificados na área circundante.  

 

A subcontratação fundamenta-se no desenvolvimento de instalações de produção e ou 

processamento, geralmente, mas nem sempre, com uma propriedade nuclear comercialmente 

operada, através da qual os produtores são incorporados em cadeias de valor comerciais (Porter 

e Phillips Howard, 1997). 

 

Os produtores subcontratados geralmente são pequenos proprietários que usam a sua própria 

terra e mão-de-obra para produção (fornecimento de matéria-prima) (Porter e Phillips Howard, 

1997), mas com uma relação comercial para o marketing de produtos (Hall et al., 2017). Em alguns 

casos, os produtores subcontratados podem entrar num contrato que cede as suas terras a uma 

propriedade nuclear, em troca de um dividendo, como proprietários de terra – uma forma de 

crescimento ‘accionista’ (Matenga e Hichaambwa, 2017). 

 

A subcontratação surge também como complemento dos sistemas de plantações para ajudar a 

atrair e a reter mão-de-obra para reduzir os custos trabalho (Oya, 2012). Cria oportunidades de 

emprego assalariado nas instalações de produção e/ou processamento e emprego temporário 

nas propriedades nucleares (Hall et al., 2017). Portanto, a subcontratação conecta o capital aos 

produtores mediante contratos, ao oferecer oportunidades de acumulação para os pequenos 

proprietários, todavia, com incorporações que podem ser mais ou menos vantajosas dependendo 

dos tipos de arranjos institucionais (Oya 2012; Hall et al., 2017). 
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Finalmente, as áreas de agricultura comercial, geralmente de média escala, são áreas de 

propriedade individual ou de pequenas empresas que apresentam uma aglomeração de 

agricultores comerciais de média escala que acumulam terras através de arrendamento ou 

compra. As propriedades são contíguas ou quase contíguas nas áreas circundantes e 

frequentemente especializam-se na mesma cultura ou mercadoria. Os proprietários são 

geralmente novos médios agricultores, maioritariamente homens, ricos, de meia-idade, 

reformados de cargos profissionais (incluem funcionários públicos). As áreas de agricultura 

comercial de média escala exigem a saída dos ex-produtores ali instalados, criam várias 

oportunidades de emprego nas propriedades e fomentam novas dinâmicas de diferenciação 

social.  

 

Em suma, as plantações são conhecidas por fomentar mais emprego, a subcontratação estimula 

as ligações económicas locais e as áreas de agricultura comercial de média escala favorecem 

novas dinâmicas de diferenciação social. Neste estudo, a análise centra-se na agricultura por 

contrato ou subcontratação. 

 

 

3. A AGRICULTURA POR CONTRATO OU SUBCONTRATAÇÃO  

 

A subcontratação despertou atenção substancial em estudos agrários de vários campos analíticos 

e ideológicos, desde a economia agrícola dominante nas análises da economia institucional às 

abordagens neopopulistas críticas do agronegócio nas análises da economia política, inseridas 

em debates mais amplos sobre a viabilidade e conveniência da agricultura camponesa no 

capitalismo contemporâneo (Oya, 2012). Por um lado, como um meio eficiente e benéfico de 

resolver as falhas de mercado, de reduzir os custos de transacção e de gestão de riscos. Por outro 

lado, como um instrumento de globalização do agronegócio que visa encontrar espaços de 

acumulação e de mudança nos padrões de exploração do trabalho.  

 

A heterogeneidade da subcontratação gera uma grande variedade de arranjos contratuais. Glover 

e Kusterer (2016, pp. 5-6) propõem o agrupamento dos esquemas de subcontratação em cinco 

tipos usualmente empregues na literatura baseados no tipo de actores envolvidos. 

 

a) Agricultura por Contrato (Contract Farming): Geralmente refere-se a um esquema do sector 

privado. Este tipo de esquema é mais usual na produção de frutas e verduras, particularmente na 

América Central. Envolve ainda a exportação de produtos de alto valor, como espargos, pepinos, 

melões ou morangos, onde a empresa fornece o controlo de qualidade, as marcas e os canais de 

marketing. 

b) Esquema de Fomento (Outgrower Schemes): Consiste, no geral, em um esquema entre o 

governo e uma empresa pública na aquisição de culturas de agricultores, seja por conta própria 

ou como parte de uma joint venture com uma empresa privada. Este tipo de esquema é 

frequentemente em África e na Ásia, nas culturas de cacau, algodão, tabaco, cana-de-açúcar, café. 

Os agricultores produzem uma parte ou toda a sua produção para empresas compradoras. 

c) Núcleo de Esquemas de Fomento (Nucleus Outgrower Scheme): É uma variação do esquema 

de fomento, no qual a autoridade do projecto também administra uma plantação adjacente às 

fábricas de processamento. As compras contratuais complementam a produção das plantações. 
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d) Agricultura de Satélite (Satellite Farming): Refere-se a qualquer uma das variações da 

agricultura por contrato, do esquema de fomento e do núcleo de esquemas de fomento, com 

uma abrangência mais ampla. 

e) Arranjos Multi-partes (Multipartite Arrangements): Similares aos esquemas de fomento e de 

núcleo de esquemas de fomento, os arranjos multi-partes salientam a participação de vários 

actores, mais frequentemente empresas privadas, geralmente estrangeiras ou ocasionalmente 

locais, agências governamentais, geralmente mais de uma, e agências internacionais de apoio ao 

desenvolvimento ou de financeiras. Estes esquemas são comuns na produção do açúcar, 

particularmente na África Oriental e Austral; em frutas e legumes na América Central e em algodão 

na África francófona. O emprego da mão-de-obra nas culturas não tradicionais (frescos) é muito 

menor do que nas culturas tradicionais, como banana e açúcar.  

 

 

4. ACTORES ENVOLVIDOS NA SUBCONTRATAÇÃO  

 

A subcontratação envolve uma série de actores vinculados por meio de um contrato, tanto 

estrangeiros quanto domésticos (locais), cada um com diferentes motivações (Glover e Kusterer, 

2016). A empresa e os produtores subcontratados são os principais actores. O governo local e as 

agências de ajuda externa, embora secundários, desempenham papéis importantes. Bijman (2008) 

inclui os prestadores de serviços, as associações de produtores e o Estado. As empresas, o 

governo e os doadores são geralmente os detentores do poder. Os produtores subcontratados e 

as comunidades geralmente ocupam lugares subalternos.  

 

a) Empresas 

 

As empresas podem ser transnacionais ou nacionais, que se engajam na subcontratação da 

produção ou de outras relações contratuais, dentro de fronteiras nacionais ou através delas, para 

manter uma medida de controlo sem necessariamente possuir propriedade.  

As empresas contratantes buscam a experiência especializada de um subcontratado, a obtenção 

de uma escala de produção mínima eficiente, a melhoria da eficiência de gestão7, a maior 

flexibilidade no cumprimento das flutuações do mercado, uma vez que é mais simples reduzir as 

obrigações contratuais do que reduzir a produção de uma única empresa verticalmente integrada, 

a redução de custos, as facilidades de apoio financeiro do governo ou de agências internacionais 

de ajuda para as operações de produção ou para a reabilitação de plantações, por envolver os 

produtores locais.  

 

Para além das vantagens técnicas, a subcontratação permite alcançar vantagens sociais, tais como: 

a produção dos produtores locais diminui o risco de expropriação da terra ao localizar menos 

activos da empresa dentro do país anfitrião, o que favorece a minimização de conflitos em relação 

à posse de terra e de mão-de-obra; a promoção de boas relações públicas ao apresentar uma 

imagem progressista por envolver produtores locais, quando os salários e aos benefícios sociais 

das empresas parecem melhores em comparação aos salários e aos benefícios sociais de 

produtores locais, e quando contribui para a formação de alianças com empresários locais que 

possam defender os interesses das empresas transnacionais.  

 

 
7A empresa não precisa investir em terras e nem contratar mão-de-obra ou administrar operações agrícolas em grande 

escala que podem sobrecarregar a capacidade de gestão e o conhecimento técnico da empresa. 
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Glover e Kusterer (2016) e Little e Watts (1994) salientam ainda os incentivos políticos como um 

dos factores de interesse das empresas contratantes para a promoção da subcontratação.  

 

b) Produtores locais 

 

Para os produtores locais, a subcontratação é uma forma de superar problemas tradicionais, 

como, por exemplo: a falta de adopção de novas tecnologias por causa dos riscos e custos 

envolvidos8; a concorrência de produtores que adoptam essas novas tecnologias; a fraca oferta 

de insumos, quer pela falta de iniciativa do sector privado (ou dos governos, quando estes 

assumem a responsabilidade de fornecimento de fertilizantes e outros agro-químicos), ou pela 

incapacidade de fornecer em quantidades suficientes ou em tempo útil; quando a extensão 

agrícola é frequentemente fraca pelo fraco posicionamento do sector privado e público na 

prestação desses serviços; o acesso ao crédito é difícil9; a volatilidade dos preços de bens 

perecíveis nos mercados locais e as dificuldades de acesso aos mercados internacionais10. 

 

A subcontratação pode oferecer uma entrada no mercado confiável, em comparação aos 

mercados livres, pode ser uma fonte mais confiável de rendimentos (Masakure e Henson, 2005) e 

um meio de obter preços garantidos (Bellemare 2012; Warning e Key 2002; Masakure e Henson, 

2005). 

 

Glover e Kusterer (2016) destacam que a combinação da possibilidade de aumento da renda e de 

redução do risco constituem factores motivadores para a subcontratação dos produtores. 

Todavia, os produtores subcontratados raramente abandonam as actividades de subsistência ou 

de renda apenas para integrar a subcontratação, pois constituem estratégias de diversificação e 

de aversão ao risco. Geralmente, os produtores desistem do trabalho assalariado fora da 

propriedade agrícola familiar somente se for tradicionalmente subserviente e mal remunerado.  

 

c) Governos Locais/Estado  

 

Para os governos locais/Estado, a subcontratação evita a posse estrangeira de grandes extensões 

de terra, algo que governos nacionalistas em países desenvolvidos e em desenvolvimento 

frequentemente se opõem. A subcontratação pode ainda criar expectativas de que as 

características contestáveis de plantações verticalmente integradas (por exemplo, os efeitos de 

enclave) sejam evitadas. 

A subcontratação pode também ser uma alternativa para os governos que têm uma desconfiança 

dos mercados e do comportamento espontâneo dos pequenos produtores, como também uma 

maneira de organizar a população realocada quando o objectivo principal dos governos é o 

reassentamento da população. 

 

A subcontratação cria ainda oportunidades lucrativas para homens de negócios locais, como 

proprietários ausentes, que têm frequentemente laços estreitos com o governo ou são os próprios 

políticos. 

 

 
8O fornecimento de insumos e a extensão de serviços pode facilitar a adopção de tecnologia. 
9A provisão de crédito pode ser facilitada porque a empresa pode deduzir o pagamento do empréstimo aos pagamentos 

da produção, usando a produção como garantia. A existência de garantias na forma de um contrato de produção pode, 

igualmente, tornar mais fácil a obtenção de empréstimos de um banco privado ou público pelo produtor. 
10O processamento de produtos pelas empresas, particularmente os perecíveis, minimiza os problemas de perecibilidade 

do produto nos mercados. As empresas podem fornecer acesso a mercados lucrativos nos países do Norte, através de 

seus conhecimentos, marcas ou canais de marketing. 
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d) Agências de ajuda externa  

 

As agências de ajuda externa, quando são favoráveis à subcontratação, permitem canalizar 

fundos, em tranches relativamente elevadas, para a área prioritária de desenvolvimento agrícola, 

frequentemente nos países menos desenvolvidos. As preferências dos doadores pelo 

envolvimento do sector privado podem ser satisfeitas e o envolvimento frequente das 

transnacionais fornece alguma garantia sobre a solidez técnica e de gestão na subcontratação. O 

controlo centralizado dos arranjos institucionais satisfaz as dúvidas que os doadores 

frequentemente partilham com os governos em relação aos pequenos produtores não 

organizados. 

 

 

METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

O estudo emprega técnicas qualitativas de recolha e de análise de dados, na análise documental 

dos contratos de subcontratação e na análise das narrativas dos PPM sobre o seu processo de 

subcontratação para a produção da cana-de-açúcar na Açucareira de Xinavane (ADX)11.  

 

De acordo com Collen (2000), os documentos ou dados secundários são elaborados por outras 

pessoas sendo uma fonte de extracção de informação, que têm referência em todo o caso 

estudado ou a qualquer situação que se produza dentro do caso. Estes visam dar coerência, 

fiabilidade e solidez aos dados e incluem materiais escritos como: actas de reuniões, 

organigramas, acordos/contratos, notas internas, brochuras de propaganda, relatórios.  

 

Os documentos acedidos referem-se aos contratos estabelecidos no âmbito da subcontratação 

para a produção da cana-de-açúcar entre os PPM e a ADX. Estes documentos foram 

disponibilizados pelos produtores e pelos representantes dos Small Scale Growers do 

Departamento Adjunto da Agricultura da ADX. 

 

A entrevista semiestruturada é uma tipologia de entrevista baseada no nível de formalidade e 

estrutura, em que, a partir de um guião preliminar de temas e respectivas perguntas preliminares, 

com a possibilidade de adicionar outras perguntas no decurso da entrevista, se exploram os 

significados (as motivações, as atitudes, as opiniões) que os participantes atribuem ao fenómeno 

em estudo (Saunders et al., 2009). 

 

Neste estudo, a entrevista semiestruturada foi orientada para os PPM organizados em 

associações. Estes são uma das categorias de indivíduos de interesse do estudo. ente enfoque 

deve-se ao facto de este tipo de categoria de indivíduos ter sido a primeira forma de constituição 

de produtores subcontratados pela ADX, além de ser a única categoria de indivíduos a beneficiar 

de subvenções de organizações internacionais.  

 

Foram entrevistados, em particular, os membros dos órgãos de direcção das associações 

(presidentes, secretários, membros do conselho fiscal) com o propósito de explorar as narrativas 

do processo de subcontratação pela ADX – as motivações, o histórico, o funcionamento, as 

experiências individuais e colectivas. Estes são os que, em representação dos restantes membros 

 
11 As narrativas da ADX sobre o processo de integração dos PPM foram limitadas ao esclarecimento dos mecanismos de 

remuneração dos produtores, plasmados nos contratos de subcontratação, assim como a disponibilização de relatórios 

sobre a participação dos PPM na produção global da empresa e as informações de localização e contacto dos PPM. Isto 

impossibilitou o confronto das narrativas dos PPM a partir do olhar da empresa sobre o processo de subcontratação.  
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associados, assinam os acordos de subcontratação, fazem a distribuição dos rendimentos obtidos 

(remunerações da cana) na subcontratação entre os produtores e dialogam com a ADX. 

As entrevistas foram realizadas em Magude e Manhiça, entre os meses de Março e Abril de 2018. 

Foram realizadas 16 entrevistas, 8 em cada um dos distritos, com um tempo médio de duração 

por entrevista de 1 hora e 38 minutos. 

 

As entrevistas semiestruturadas e os documentos acedidos foram analisados com recurso à 

análise de conteúdo. A análise de conteúdo é uma técnica de tratamento de dados em pesquisas 

qualitativas que segundo Bardin (2011) designa: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (Bardin, 2011, p. 

47). 

 

Na análise de conteúdo, o pesquisador busca, por um lado, entender o sentido da comunicação 

das mensagens dos emissores e, por outro, busca outra significação, inferida e interpretada, tendo 

em conta a compreensão inicial do sentido da comunicação.  

 

Para a análise das entrevistas semiestruturadas e dos documentos seguiram-se as fases sugeridas 

por Bardin (2011), nomeadamente: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados. As etapas iniciais – a pré-análise e a exploração do material – consistiram na 

transcrição das entrevistas, na leitura flutuante das transcrições e dos documentos, na escolha das 

categorias de análise definidas em função das questões das entrevistas e dos documentos, e na 

organização destes em indicadores ou temas de análise, agrupados em unidades comparáveis de 

categorização, que confirmam ou modificam os presentes nas hipóteses da pesquisa e dos 

referenciais teóricos. O tratamento dos resultados consistiu na inferência e interpretação dos 

significados, observando o conteúdo latente, além do conteúdo manifesto, nos estratos das 

transcrições e dos documentos acedidos, visando representar o conteúdo das entrevistas e dos 

documentos sob a forma diferencial do original, desvelando novos aspectos sobre o problema de 

pesquisa. 

 

A estratégia de investigação seguida foi o estudo de caso. A unidade específica de investigação 

foi a ADX. A escolha da ADX deve-se ao facto de ser uma empresa de capital multinacional e que 

integra a componente agrícola e industrial, reflectindo o agronegócio; conjuga o abastecimento 

do mercado doméstico e de exportação com o açúcar mascavo (e, recentemente, com açúcar 

cristalizado); envolve uma diversidade de produtores na produção da matéria-prima (cana-de-

açúcar) para o fabrico do açúcar; é a maior empresa do sector açucareiro no país e em expansão 

da sua capacidade produtiva e geográfica; e faz parte da história do país desde o período colonial.  

 

A ADX, com os escritórios e a fábrica no distrito da Manhiça, encontra-se a operar em três distritos 

da província de Maputo – Manhiça, Magude e Moamba – na região Sul de Moçambique. 
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RESULTADOS DO ESTUDO 

 

1. COMPOSIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTORES NA ADX  

 

De acordo com o Departamento Adjunto da Agricultura (DAA) da Açucareira de Xinavane (ADX), 

existem 2.599 Pequenos Produtores de Mercadorias (PPM) subcontratados na ADX12. Estes 

produtores encontram-se subdivididos em duas categorias: a categoria dos PPM organizados em 

associações, composta por 2.547 produtores, e a categoria dos PPM individuais, composta por 52 

produtores. No que diz respeito às características sociodemográficas13, a categoria dos PPM 

organizados em associações é constituída maioritariamente por mulheres (54%), embora os 

cargos de direcção das associações sejam ocupados maioritariamente por homens (79%). A 

categoria dos PPM individuais é constituída na sua maioria por homens (77%).  

Quanto às habilitações literárias, na categoria dos PPM organizados em associações há uma 

prevalência de produtores sem escolaridade (16,7%) e na categoria dos PPM individuais há uma 

prevalência de produtos que concluíram o ensino médio profissional. 

 

No que concerne à localização e área das unidades produtivas, os PPM organizados em 

associações encontram-se localizados, na sua maioria, em Magude (58%) e ocupam uma área 

total de 2.537,65 hectares, variando de 17,8 a 270,64 hectares por exploração. Os PPM individuais 

localizam-se maioritariamente em Moamba (83%) e ocupam uma área total de 1.308,72 hectares, 

variando de 2 hectares e a 266,24 hectares por exploração. 

 

Quanto ao Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT), na categoria dos PPM organizados 

em associações 21% possuem, 13% tem autorização, mas aguardam a demarcação, 37% e 8% 

estão em processo na Direcção Provincial da Agricultura (DPA) e no distrito, respectivamente, 13% 

estão incluídos no DUAT da ADX, 8% não trataram devido a conflitos/sobreposição de pedidos 

de DUAT. Na categoria dos PPM individuais 31% possuem, 9% e 54% estão em processo na DPA 

e no distrito, respectivamente, 4% estão por tratar e 2% não trataram devido a conflitos. 

Relativamente à posse de licenças da Administração Regional de Águas do Sul (ARA Sul) para o 

uso e aproveitamento de água bruta (de rios) não regularizada, na categoria dos PPM organizados 

em associação 63% possuem, 25% submeteram o pedido, 4% estão incluídos na licença da ADX 

e 8% não trataram devido a conflitos. Na categoria dos PPM individuais, 33% possuem, 48% 

submeteram o pedido, 15% estão por tratar e 4% estão contidas em outra licença.  

 

Desta forma, verificam-se mais PPM organizados em associações com DUAT e licenças da ARA 

Sul que os PPM individuais. Os conflitos na formalização do DUAT e da licença da Ara Sul são 

mais expressivos nos PPM organizados em associações. Apesar disso, a falta desses documentos 

legais e os conflitos que daí decorrem não constituem impedimento na subcontratação dos PPM 

pela ADX.  

  

 
12Os dados numéricos apresentados são referentes ao número de produtores subcontratados até à campanha agrícola 

2017-2018. 
13Para uma análise mais aprofundada das características sociodemográficas dos PPM subcontratados pela ADX ver o 

estudo de Joaquim (2021) sobre as Dinâmicas da integração dos pequenos produtores de mercadorias face à penetração 

do capital no meio rural: o caso da Açucareira de Xinavane em Moçambique. [Tese de Doutoramento]. Universidade de 

Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). 
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Relativamente à participação na ADX, os PPM encontram-se subcontratados no elo de produção 

da cadeia de valor do açúcar14, no cultivo da matéria-prima (cana-de-açúcar) para a produção do 

açúcar. A cana-de-açúcar é produzida em terras combinadas da ADX, dos PPM e conta ainda com 

a participação de uma empresa de grande dimensão de capital sul-africano designada Vamagogo.  

 

Os dados da campanha agrícola 2017-2018 da ADX reportam uma participação dos PPM na 

ordem de 28% de área de produção da cana-de-açúcar (gráfico 1) e 21% de toneladas moídas da 

cana-de-açúcar (gráfico 2). De forma desagregada, os PPM organizados em associações 

participaram com 16% de área de produção da cana-de-açúcar (gráfico 1) e com 9% de toneladas 

moídas da cana-de-açúcar (gráfico 2), enquanto os PPM individuais participaram com 12% de 

área de produção da cana-de-açúcar (gráfico 1) e com 12% de toneladas moídas da cana-de-

açúcar (gráfico 2).  

 

Estes dados indiciam uma maior eficiência dos PPM individuais em relação aos PPM organizados 

em associações que, embora tenham ocupado uma área maior (16% da área global contra 12% 

dos PPM individuais), alcançaram uma produção abaixo dos níveis alcançados pelos PPM 

individuais (12% da produção global contra 9% da produção dos PPM em associações).  

 

Gráfico 1. Distribuição da área de produção da cana-de-açúcar na campanha agrícola  

2017-2018 

 
Fonte: DAA (2018) 

  

 
14 Ver a composição da cadeia de valor do açúcar em Moçambique no estudo de Nova (2018) intitulado Estruturas de 

mercado e sua influência na formação dos preços dos produtos agrícolas ao longo das suas cadeias de valor. 
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Gráfico 2. Distribuição de toneladas moídas da cana-de-açúcar na campanha agrícola  

2017-2018 

 
Fonte: DAA (2018) 

 

2. MODALIDADES DE SUBCONTRATAÇÃO DOS PRODUTORES NA ADX 

 

A subcontratação dos PPM pela ADX decorreu em três modalidades: (a) a partir da subvenção do 

Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) entre 2003 a 2005, foram subcontratadas 2 associações 

que serviram de modelo para as restantes que viriam a seguir; (b) a partir do financiamento da 

ADX e parceiros entre 2009 a 2013, foram subcontratadas 18 associações e 52 PPM individuais; e, 

(c) a partir da subvenção da União Europeia (UE) e financiamento da banca entre 2014 a 2015, 

com a subcontratação de mais 5 associações. As subvenções foram particularmente orientadas 

para os PPM organizados em associações na primeira e na terceira modalidade de 

subcontratação.  

A diversidade de fundos envolvidos nas três modalidades de subcontratação dos produtores 

expressa os diferentes capitais envolvidos em cadeias de valor de âmbito internacional, 

resultantes dos regimes alimentares internacionais. A figura 1 sinaliza a terceira modalidade de 

integração e ilustra a conexão do capital agrário (Associação Graça Machel), industrial (Tongaat 

Hulett – ADX), mercantil (UE) e financeiro (Banco ABC) na subcontratação dos PPM. 
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Figura 1. Diversidade de capitais envolvidos na subcontratação dos PPM 

 
Fonte: PPM organizados em associações (2018) 

 

 

3. FORMAS DE SUBCONTRATAÇÃO DOS PRODUTORES PELA ADX 

 

No âmbito da subcontratação dos PPM pela ADX foram concebidos contratos, designados por 

acordos de parceria. Estes contratos assumem quatro formas, nomeadamente: (a) Acordo de 

Direito de Ocupação e Utilização [de propriedade] (ADOU), (b) Acordo de Fornecimento da Cana 

(AFC), (c) Acordo de Serviços (AS) e (d) Acordo de Formação e Desenvolvimento (AFD). 

 

a) Acordo de Direito de Ocupação e Utilização [de Propriedade] (ADOU) 

 

O ADOU expressa a permissão do produtor para a ADX ocupar e utilizar exclusivamente a sua 

propriedade. Esta permissão consiste na cedência e na transferência dos direitos de ocupação e 

utilização da propriedade do produtor à ADX, para cultivar a cana-de-açúcar e/ou para o uso 

agrícola geral durante a vigência do acordo. A sua execução é condicionada pela execução formal 

do AFC, do AS e do AFD15 e só podem ser renunciadas pela ADX. 

  

 
15O AFC refere que toda a cana colhida na propriedade deve ser entregue à fábrica de açúcar de Xinavane ao longo da 

duração do acordo. A fábrica é detida e operada pela ADX. O AS consiste na prestação de serviços de agricultura, de 

gestão e de extensão pela ADX. O AFD pressupõe a provisão de programas de formação e desenvolvimento pela ADX ao 

produtor. 
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Com a subscrição deste acordo, a ADX tem a função de plantar, cultivar e manter uma área nunca 

inferior a área especificada como área de cultivo da cana-de-açúcar indicada no acordo. A ADX 

deve ainda empregar e formar pessoas adequadas e qualificadas, nos termos e condições 

habituais de empregabilidade da açucareira, que sejam residentes nas proximidades da 

propriedade. 

 

Por sua vez, o produtor deve garantir que a ADX seja o detentor legal do DUAT. Esta garantia é 

expressa por meio do compromisso irrevogável do produtor a favor da ADX através da execução 

formal do acordo para a transferência da propriedade, assinado por meio de uma escritura pública 

em um notário público. A garantia é ainda expressa com a obtenção da aprovação escrita da 

autoridade pública que emitiu o DUAT para o registo e inscrição formal do acordo nos termos 

das leis de Moçambique. O produtor deve ainda fazer o necessário para garantir que o DUAT seja 

renovado durante todos e quaisquer períodos que possam ser aplicáveis. 

 

Da mesma forma, o produtor deve garantir que a ADX tenha, durante a vigência do acordo, 

direitos nos termos de uma licença e/ou autorização da Administração Regional de Águas do Sul 

(ARA Sul) para o uso da água a ser utilizada na propriedade para irrigar a cana-de-açúcar. O 

produtor deve também ter uma licença da autoridade ambiental para realizar as operações de 

cultivo de cana-de-açúcar na propriedade. Esta garantia é expressa de forma irrevogável a favor 

da açucareira, com a assinatura de todos os documentos necessários para transferir licenças, 

autorizações, com cópias para açucareira. 

 

A execução do acordo é por um período indefinido, mas o mesmo pode ser suspenso, quer com 

o pedido de rescisão do acordo por qualquer uma das partes (a ADX ou o produtor), quer pelo 

encerramento permanente da fábrica de açúcar. Em qualquer dos casos de suspensão do acordo, 

o cumprimento das obrigações e responsabilidades em causa ficam ao encargo do produtor16. A 

ADX continua com o direito a permanecer na posse da propriedade e de gozar de todos os 

direitos a si atribuídos nos termos do ADOU e só no fim realiza o pagamento de valores devidos 

ao produtor. 

Com a subscrição deste acordo o produtor recebe uma remuneração que, segundo a cláusula 9.2 

do acordo, deve ser efectuada no prazo de 30 dias, após a recepção da cana na fábrica.  

 

A remuneração paga ao produtor pela ADX é determinada com referência a quantidade de cana-

de-açúcar colhida da propriedade e entregue à fábrica de açúcar e ao preço por tonelada de 

cana-de-açúcar definido em 238 meticais17. Se nenhuma cana-de-açúcar for colhida da 

propriedade e/ou entregue na fábrica durante um mês em particular, por qualquer que seja o 

motivo, a remuneração devida pela ADX ao produtor não é paga. Caso a cana colhida e entregue 

à fábrica não seja de todo adequada e não seja economicamente viável para a utilização, na 

opinião da açucareira, a mesma torna-se desobrigada a receber a cana. 

 

Um aspecto a destacar do ADOU é a exclusividade que a ADX possui para ceder os seus direitos 

e atribuir as suas obrigações a qualquer empresa que seja subsidiária da Tongaat Hulett Limited. 

No entanto, esse privilégio não se aplica ao produtor sem o consentimento prévio da ADX. 

 

 
16Ver as cláusulas 12.1 a 12.1.3, pp. 17,18 do ADOU (Acordo de Direito de Ocupação e Utilização [de Propriedade]) 
17Segundo o documento do acordo de direito de ocupação e utilização de propriedade, este preço é ajustado anualmente 

à taxa de alteração no índice de preços do consumidor durante os 12 meses imediatamente precedentes. Mas o aumento 

do preço não deve, em nenhum ano, exceder 10% do preço da cana-de-açúcar colhida da propriedade e entregue na 

fábrica. 
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b) Acordo de Fornecimento de Cana (AFC) 

 

O Acordo de Fornecimento de Cana-de-açúcar (AFC) à ADX baseia-se na utilização da 

propriedade do produtor para o cultivo único de cana-de-açúcar e entrega da cana de forma 

faseada à fábrica ao longo da época da moenda18. 

 

Com efeito, a fábrica deve aceitar todas as entregas de cana-de-açúcar do produtor durante a 

vigência do acordo, com a excepção de casos em que a cana-de-açúcar não seja de todo 

adequada e que, na opinião da fábrica, não seja economicamente viável para utilização, assim 

como quando se tratar de semente de cana-de-açúcar necessária para replantar na propriedade. 

Neste acordo, compete ao produtor garantir que o DUAT da propriedade seja renovado em todos 

os períodos. Durante a vigência do acordo, o DUAT deve permanecer na posse do produtor e não 

pode passar para outra pessoa sem o consentimento da ADX19. 

 

O produtor deve ainda garantir à ADX, ao longo da vigência do acordo, a validade das licenças e 

autorizações da ARA-Sul para retirar água para utilizar na irrigação da cana-de-açúcar e das 

licenças e/ou autorizações ambientais para realizar as operações de cultivo de cana-de-açúcar na 

propriedade.  

 

À ADX compete a definição de todas as condições de fornecimento da cana, desde a quota de 

fornecimento da cana, as práticas de cultivo e maneio, a colheita, o carregamento e o transporte, 

a qualidade da cana, até aos requisitos de segurança, de saúde e de ambiente. A quota de 

fornecimento de cana é a quota máxima de cana em toneladas a ser entregue pelo produtor à 

fábrica. Esta pode ser ajustada se se o fornecimento do produtor reduzir para menos de 50% da 

quota, ou se a fábrica não for capaz de fazer a moenda de toda a cana disponível durante a época 

da moenda. Quanto às práticas de cultivo e maneio da cana, estas devem ser adequadas e 

aprovadas pela fábrica e executadas pelo produtor. No que diz respeito à colheita, ao 

carregamento e ao transporte da cana para fábrica, todos os custos e despesas envolvidos devem 

ser cobertos pelo produtor.  

 

Em relação à qualidade da cana a ser entregue pelo produtor à fábrica, esta deve ter qualidade 

comercial. Caso a cana seja rejeitada, todos os custos e despesas relacionados com o 

manuseamento da cana são da responsabilidade do produtor, que tem ainda de arcar com os 

custos resultantes dos danos provocados por objectos estranhos na cana rejeitada. 

 

Nos termos do AFC, o pagamento da cana fornecida pelo produtor segue os seguintes 

mecanismos: pesagem e teste da cana em laboratório e determinação do Cristal Recuperável 

Estimado (ERC) segundo as práticas, os procedimentos, as fórmulas e as metodologias 

especificadas pela fábrica; informe mensal ao produtor sobre as toneladas provisionais do ERC 

relativo da cana entregue à fábrica durante o mês anterior; informe no final do ano sobre a 

tonelagem final do ERC relativo de toda a cana entregue ao longo da época de moenda e 

determinação do preço da cana, em meticais e com base no ERC. A determinação do valor a pagar 

pela cana passa pela dedução das despesas de venda e distribuição do açúcar incorridas pela 

 
18Época de moenda refere-se ao período, num ano, a partir da data em que a fábrica aceita a cana-de-açúcar para ser 

moída até à data em que a fábrica deixa de aceitar e esmagar cana-de-açúcar nesse ano. 
19Ver cláusula 10.2, p. 28 do documento do AFC (Acordo de Fornecimento de Cana).  
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açucareira20. Todos os mecanismos de determinação do valor da cana e pagamento ao produtor 

são definidos pela ADX. 

 

O acordo define que o pagamento da cana ao produtor pela ADX seja feito 30 dias após o final 

de cada mês durante o qual entregou cana à fábrica. Do valor devido ao produtor são deduzidos 

todos os pagamentos creditados ao produtor e devidos a ele, anteriormente, pela cana entregue 

à fábrica, durante respectiva época de moenda.  

 

A comercialização e distribuição de açúcar bruto são da única responsabilidade da ADX que pode 

fazê-lo directamente ou através de quaisquer terceiros nomeados. 

 

Embora o AFC dê abertura para a revisão dos métodos de pagamento da cana devida ao produtor 

em cada 5 anos, se não houver concordância nas modificações aos mecanismos de pagamento 

de cana, tudo permanece inalterado, podendo haver nova revisão se o produtor solicitar. 

 

A vigência do AFC é igualmente por um período indefinido à semelhança dos ADOU. 

 

c) Acordo de Serviços (AS) 

 

O Acordo de Serviços (AS) faz alusão à assessoria dada pela ADX ao produtor em serviços de 

manutenção de infra-estrutura e de extensão ao produtor, para além dos serviços de gestão de 

propriedade (estes últimos mediante solicitação do produtor à ADX). Todos os serviços previstos 

neste tipo de acordo são cobrados pela ADX mensalmente e devem ser pagos pelo produtor 

numa fase posterior.  

 

Os serviços de manutenção de infra-estrutura referem-se aos serviços de manutenção de rotina 

e substituição de bens, como sejam: fornecimento de água por meio de geradores, bombas, 

canais e tubagens, sistemas de reticulação de energia e linhas de transmissão, estradas de 

transporte de cana, irrigação e outros métodos de drenagem, tractores e implementos, veículos 

e motociclos, manutenção do equipamento de irrigação em campo, entre outros. 

 

Os serviços de extensão ao produtor são serviços de aconselhamento ao produtor em matérias e 

programas anuais de aragem e replantação, concepção e layout do campo para campos 

replantados, planeamento da semente da cana e selecção de variedade, amostras do solo e 

interpretação de resultados e recomendações de fertilizante, aprovisionamento e armazenamento 

de fertilizantes e herbicidas, política de substituição de equipamento agrícola anual, orçamento e 

planeamento agrícola anual e agendamento do programa, normas de trabalho e directrizes de 

utilização, agendamento e planeamento de irrigação mensal, semanal e diária, entre outros. 

 

Os serviços de gestão de propriedade consistem na nomeação da ADX pelo produtor como seu 

único e exclusivo gestor da propriedade para prestar serviços de gestão de agricultura no cultivo 

da cana-de-açúcar. O produtor concede à ADX poder e autoridade para realizar todas as acções 

 
20As despesas de venda e distribuição do açúcar incluem: (1) todo o material de embalagem e embalamento, custos de 

venda e marketing de exportação e doméstico, tais como taxas e comissões de agentes e o custo de cobertura de 

mercados internacionais; (2) custos de armazenamento e quaisquer outros custos de transporte incorridos em relação aos 

stocks de açúcar, quer na fábrica,  quer em trânsito até ao destino final; (3) custos de transporte e carregamento, e taxas 

de agentes de reencaminhamento relativamente à venda de açúcar; (4) envio por mar, portes, custos em portos, custos 

em terminais e quaisquer outros custos associados ou relacionados; (5) seguro relativamente aos stocks de açúcar; (6) 

juros, financiamento e outros custos associados ao financiamento dos stocks de açúcar. 
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de gestão da propriedade em seu nome. No âmbito destes serviços de gestão da propriedade, a 

ADX faz o planeamento, o controlo e o funcionamento da propriedade. Nesta perspectiva, todos 

os funcionários utilizados na propriedade devem ser contratados pela ADX. Todavia, o produtor 

permanece responsável por quaisquer e todos os valores, actuais e futuros, que podem tornar-se 

devidos a esses funcionários (salários, bónus e outros benefícios de funcionário, custos de 

rescisão, entre outros). O tempo de prestação dos serviços de gestão de propriedade pela ADX é 

limitado à vontade expressa do produtor. 

 

A duração do acordo de serviços é por período indefinido.  

 

d) Acordo de Formação e Desenvolvimento (AFD) 

 

Sujeito à assinatura formal do AFC, do AS e do ADOU, o Acordo de Formação e Desenvolvimento 

(AFD) visa promover comunidades rurais sustentáveis e de sucesso, através da criação de 

programas de desenvolvimento e formação relativamente ao funcionamento e a gestão de 

propriedades de cana-de-açúcar, para o produtor ou qualquer pessoa por ele nomeada que 

satisfaça as aptidões necessárias na avaliação da ADX. Este acordo não prevê qualquer expectativa 

de emprego permanente, após o término do programa de formação e desenvolvimento. 

 

Neste acordo, o produtor, ou pessoa por ele nomeada, tem a obrigação de participar e custear a 

sua participação na formação, mesmo que não o deseje. A não participação do produtor, ou 

pessoa nomeada por ele, no programa de formação promovido pela ADX, impede-o de participar 

noutros programas ou actividades de outras entidades. 

 

Neste acordo, o formando tem a obrigação de participar no programa de formação de forma 

diligente e consciente, cumprir todas as regras aplicáveis e relevantes da ADX (por exemplo, regras 

da políticas de segurança, de confidencialidade), cumprir tarefas não específicas ao programa de 

formação e desenvolvimento em locais operacionais não habituais e em situações de emergência 

ou eventuais, reconhecer que a quantificação e montante das quantias devidas à ADX pelo 

programa de formação são justos e razoáveis, ceder à ADX todos os direitos de propriedade 

intelectual, renunciar a favor da açucareira quaisquer direitos morais, que possam ser atribuídos 

ao formando em qualquer propriedade intelectual, entre outros. 

 

À ADX compete a definição do curriculum, do modo e da duração do programa de formação e 

desenvolvimento, conduzir a avaliação do desempenho do formando e emitir certificado ou 

qualquer outro documento escrito que indica que o formando concluiu satisfatoriamente o 

programa de formação e desenvolvimento após a conclusão do programa. Uma vez concluído o 

programa de formação e desenvolvimento do formando o acordo cessa.  

 

Na prática, o AS e o AFD estão implicados no ADOU e no AFC. O AFD é orientado exclusivamente 

para os PPM organizados em associações. A maior parte dos PPM, 92% dos organizados em 

associações e 96% dos individuais, encontra-se integrada na ADX através do ADOU. O AFC 

abrange 8% dos PPM organizados em associações e 4% dos PPM individuais. 

 

A figura 2 ilustra a reconfiguração das propriedades com a inovação técnica com os serviços de 

manutenção de infra-estrutura de extensão e de gestão de propriedade.  
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Figura 2. Reconfiguração das propriedades dos PPM subcontratados 

 
  

Tractores Fertilizantes químicos 
PPM na Bomba de 

fornecimento de água para 

irrigação 

  
 

PPM na troca de aspersores 
Material usado em 

sessões de formação 
Armazém de insumos químicos 

Fonte: PPM organizados em associações (2018) 

 

De acordo com as narrativas dos PPM organizados em associações, os acordos de parceria 

indiciam assimetrias entre os PPM e a ADX e a externalização de custos e dos riscos para os PPM. 

As assimetrias verificam-se na concepção dos acordos de parceria exclusivamente realizados pela 

ADX; na gestão da produção centralizada pela ADX em todas as etapas do processo de produção, 

com a perda de autonomia produtiva dos PPM; nos mecanismos de remuneração pela cana21; na 

gestão da informação22. A externalização de custos e dos riscos de produção constata-se na 

transferência da responsabilidade de assegurar o acesso e a legalização da terra (DUAT) para a 

produção da cana-de-açúcar aos produtores, assim como, na gestão dos conflitos que daí 

decorrem. Além disso, os custos de subcontratação são, em última instância, suportados pelos 

produtores sem uma partilha equilibrada entre ambos, tratando-se de acordos de parceria, 

conforme se designam os contratos de subcontratação entre os PPM e a ADX.  

 

  

 
21Um dos aspectos identificados foram as receitas dos derivados da cana (bagaço e melaço) que não são remunerados 

aos PPM. 
22Os PPM têm a obrigação de prestar contas das acções desenvolvidas no processo de produção. Todavia, o mesmo não 

acontece com a ADX. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os diferentes acordos/contratos de subcontratação, como apresentados acima, tiveram efeitos 

positivos ao nível local, mas mostram igualmente desafios. Nas secções que se seguem abordam-

se estes elementos, iniciando pelos ganhos em função dos diferentes esquemas em que os PPM 

estiveram engajados. Na parte seguinte, discute-se como a subcontratação funciona como um 

mecanismo para garantir acesso barato a terra e mão-de-obra, como um mecanismo de repassar 

riscos aos pequenos produtores e como mecanismo de resolução de falhas de mercado, de 

acumulação e de mudança dos padrões de exploração do trabalho. Na parte final, discute-se 

como os PPM se reconstroem neste mundo que se quebra e se reconfigura com as várias ligações 

existentes no tempo e no espaço. 

 

 

1. OS PEQUENOS GANHOS DA SUBCONTRATAÇÃO  

 

A subcontratação dos PPM melhorou o acesso aos factores de produção, como o crédito, insumos 

químicos, equipamentos e a maquinaria agrícola; permitiu o acesso a renda, com a diversificação 

das fontes de renda dentro (remunerações da cana-de-açúcar e salários do trabalho nas 

plantações) e fora da subcontratação (produção de subsistência, criação de animais, actividades 

artesanais, pequeno comércio); possibilitou o acesso ao mercado, com a proximidade do mercado 

de factores de produção (ADX) e a garantia de mercado para a cana-de-açúcar produzida; 

estabeleceu vias de acesso para o transporte da cana que também beneficiaram a comunidade 

local; e, em geral, a produção agrícola (culturas alimentares) fora da subcontratação continuou a 

ser desenvolvida (contribuindo assim para a segurança alimentar), todavia, em áreas não irrigadas, 

sem ou com pouco acesso ao mercado. 

 

A subcontratação dos PPM também trouxe poucas mudanças nas habilidades técnicas e de gestão 

agrícola; transformou (alguns) produtores de alimentos em produtores que não participavam na 

produção da cultura de rendimento (produtores ausentes) e em produtores assalariados em suas 

próprias unidades produtivas; afectou a quantidade e a qualidade da terra dos PPM para o cultivo 

de alimentos; e, em geral, não aumentou o investimento de capital agrícola porque as 

remunerações da cana-de-açúcar não foram aplicadas aí. Os PPM investiram as suas 

remunerações e salários em bens de consumo, de uso e em actividades não-agrícolas – criação 

de animais de pequeno porte, comércio de produtos de primeira necessidade e educação de 

filhos. O que revela o fraco nível de rendimentos vindos da subcontratação que apenas permite 

responder as necessidades básicas das famílias. Além disso, indicia um certo desinteresse na 

continuidade da actividade agrícola em futuras gerações.   
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2. A SUBCONTRATAÇÃO COMO MECANISMO DE ACESSO A TERRA, A MÃO-DE-OBRA 

BARATA E A FUNDOS 

 

O tipo de actores envolvidos na subcontratação dos PPM pela ADX23 reflectidos nas modalidades 

de subcontratação e nos acordos de parceria sugerem que os produtores se encontram 

subcontratados pela ADX em esquemas multi-partes. 

 

Os esquemas multi-partes são caracterizados pela coexistência de uma estrutura de propriedade 

total24 e uma estrutura de propriedade parcial25 que congregam muitos produtores com fracções 

de terra26, controladas pela ADX como complementos à monocultura em grande escala27.  

 

Estes esquemas surgiram no âmbito da expansão da capacidade produtiva da ADX, como 

resposta ao acesso às áreas de produção para o alcance de economias de escala, sem a 

necessidade de aquisição de propriedade e de sujeição às consultas comunitárias, conhecidas por 

serem conflituosas devido a interesses antagónicos entre investidores e comunidade nas 

condições de compensações dos bens de consumo, de uso ou de prestígio das áreas pretendidas.  

 

Os esquemas multi-partes surgiram também como um meio de controlo e de manutenção de 

sistemas de plantação para atracção e retenção de mão-de-obra barata, com redução de custos 

e de conflitos trabalhistas28. Tradicionalmente, a ADX recorria a mão-de-obra migrante 

proveniente das províncias do norte da região sul do País, províncias do centro do País e da 

margem sul da região norte do País29, sobretudo em períodos de corte da cana. Apesar do 

recrutamento da mão-de-obra migrante ainda constituir uma estratégia de acesso a 

trabalhadores agrícolas, os esquemas multi-partes minimizaram esta dependência, com uma 

mudança dos padrões de trabalho assentes no assalariamento dos produtores subcontratados 

como assalariados ao domicílio, além do assalariamento de parentes, da comunidade local ou 

circunvizinha nas propriedades subcontratadas. Em esquemas multi-partes o trabalho nas 

plantações desenvolve-se com o assalariamento do trabalho doméstico/familiar, mesmo 

tratando-se de familiares dos próprios produtores. Desta forma, a ADX segue com a exploração 

indirecta do trabalho doméstico/familiar assalariado, a qual tem implicações nas relações que 

extrapolam o núcleo familiar dos PPM30. Os esquemas multi-partes facilitam ainda o acesso a 

mão-de-obra barata, visível no perfil dos PPM que, na sua maioria, não tem escolaridade.  

  

 
23Nomeadamente, uma empresa privada multinacional de capital estrangeiro (a ADX), as agências internacionais de apoio 

ao desenvolvimento (o Banco Africano de Desenvolvimento e a União Europeia), os PPM organizados em associações e 

individuais, e o governo de Moçambique enquanto promotor da revitalização da indústria açucareira e mobilizador dos 

produtores para a subcontratação na ADX. 
24Para os PPM subcontratados pelo ADOU. 
25Para os PPM subcontratados pelo AFC.  
26A relação número de produtores (2.599) e área ocupada na produção da cana-de-açúcar (3.846,37 hectares) mostra uma 

correspondência de menos de 2 hectares por produtor. A limitação de área entre os PPM para viabilizar, de forma 

individual, uma produção em economias de escala, reforça o poder de acção da ADX para uma subcontratação 

desproporcional em termos de obrigações dos PPM. 
27Na campanha agrícola 2017-2018, os PPM contribuíram com cerca de 30% contra 63% da empresa relativamente a área 

e a produção da cana-de-açúcar. 
28Em última instância suportados e geridos pelos PPM, conforme os termos contratuais estabelecidos entre estes e a ADX.   
29Ver Lazzarini (2016) e O’Laughlin e Ibraimo (2013). 
30 Tensões e conflitos comunitários pelos padrões de emprego mais penosos em relação ao capital – ADX – baseados nas 

precárias condições de trabalho e nos baixos salários. 
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A acção mobilizadora da ADX com os serviços de fomento, o papel do governo central e local na 

interlocução e estreitamento de relações entre a ADX e os produtores e as subvenções de 

organizações internacionais de apoio ao desenvolvimento, promoveram a participação dos PPM 

em esquemas multi-partes.  

 

A adopção dos incentivos fiscais pelo governo de Moçambique para a protecção da indústria 

açucareira, reforçados, não só, com a busca de mercados preferenciais de exportação do açúcar, 

como também, com as medidas de acompanhamento do protocolo do açúcar concebidas pela 

União Europeia, foram determinantes para a disseminação dos esquemas multi-partes. 

Associadas às subvenções de organizações internacionais de apoio ao desenvolvimento, estas 

políticas viabilizaram os custos de entrada31 e de produção na subcontratação dos produtores.  

A intervenção de organizações internacionais de apoio ao desenvolvimento com subvenções nos 

esquemas multi-partes indicia ser um factor de segurança na observância de direitos e de 

desenvolvimento de competências técnicas e de gestão dos PPM. No entanto, as subvenções, 

embora promovam a equidade entre os PPM nas distintas categorias, constituem factores de 

desigualdade entre os PPM organizados em associações e os PPM individuais. 

 

A participação dos PPM em esquemas multi-partes não se baseia na confiança, nas qualificações 

e na reputação dos produtores, ou ainda na sua associação aos rótulos éticos de produção e de 

comércio justo. Baseia-se, sobretudo, na boa publicidade que os esquemas multi-partes, numa 

perspectiva pró-pequenos produtores, fornecem às organizações de apoio ao desenvolvimento, 

aos governos locais e ainda aos próprios produtores. 

 

Embora os esquemas multi-partes não tenham origem em elites nacionais ou classes médias 

urbanas, entre os PPM existem membros de órgãos políticos locais e partidários (membros do 

conselho consultivo32, secretários de bairro, representantes de partidos políticos ao nível de 

secretários de círculos), líderes tradicionais/comunitários, antigos combatentes, antigos 

administradores distritais. O que sugere a existência de alianças políticas e económicas que usam 

os órgãos locais de decisão e de orientação, como instrumentos de participação em esquemas 

multi-partes.  

 

 

3. A SUBCONTRATAÇÃO COMO UM MECANISMO PARA REPASSAR OS RISCOS AOS PPM 

 

Os esquemas multi-partes foram ainda fomentados como estratégia de gestão de riscos da cadeia 

de valor do açúcar. Esta estratégia é manifestada na partilha de riscos de acesso à terra (a água e 

as licenças ambientais), riscos de produção, riscos trabalhistas e riscos comerciais explícitos nos 

acordos de subcontratação.  

A transferência da responsabilidade de acesso à terra, à água e respectivas licenças de ocupação 

e uso (e os conflitos que daí emergem) da ADX para os PPM, expressa uma das formas de 

externalização de riscos para os PPM. Os riscos da produção associados aos atrasos no 

fornecimento de suprimentos e à falta de experiência dos PPM, na observância dos 

procedimentos técnicos de maneio da cana, são uma realidade nos esquemas multi-partes, que 

se reflectem nas deduções nas remunerações da cana-de-açúcar pagas aos produtores.  

 
31Em investimentos iniciais do cultivo da cana, em capacitações, no apoio a legalização das terras e no apoio à constituição 

das associações. 
32 Os conselhos consultivos são órgãos de consulta das autoridades da administração local, constituídos a nível distrital, 

Posto Administrativo, localidade e da povoação, para orientar na busca de soluções em questões fundamentais que 

afectam a vida das populações e o seu bem-estar.  
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Os riscos trabalhistas são igualmente um facto presente nos esquemas multi-partes sob novas 

conjunturas. Os riscos de sindicalização nas plantações dos PPM não são evidentes, uma vez que 

parte dos assalariados empregues nas plantações são os próprios produtores que não 

comprometem as suas remunerações com manifestações, greves ou sindicalizações, pois, em 

última instância, os custos seriam suportados pelos próprios produtores, embora também 

afectassem a produção global da ADX. Com estas formas de subcontratação, a ADX evita os 

conflitos sindicais e contorna as leis trabalhistas com os contratos sazonais. 

 

Os riscos comerciais estão, sobretudo, associados à volatilidade dos preços do açúcar no mercado 

internacional, com o preço do açúcar quase duas vezes abaixo dos preços de referência do açúcar 

no mercado nacional, e as mudanças dos mercados. A eliminação de quotas, em mercados 

anteriormente preferenciais da União Europeia e dos EUA, na exportação do açúcar com a 

liberalização do mercado internacional de açúcar e a mudança da estrutura dos destinos de 

exportação do açúcar, que se reflecte na diminuição do volume de exportações, repercutiram-se 

nos níveis de remuneração da cana dos PPM33.  

 

 

4. A SUBCONTRATAÇÃO COMO MECANISMO DE RESOLUÇÃO DE FALHAS DE MERCADO, 

DE ACUMULAÇÃO E DE MUDANÇA DOS PADRÕES DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 

 

O argumento de resolução das falhas de mercado com a disseminação da subcontratação parece 

ter algum suporte nos esquemas multi-partes fomentados pela ADX, no que diz respeito ao 

acesso aos serviços da agricultura, à adopção de tecnologias modernas no cultivo da cana, ao 

acesso aos mercados financeiros historicamente ausentes na agricultura, à melhoria de eficiência 

e à associação de produtores ao capital, com oportunidades de renda e de trabalho. Todavia, 

estes esquemas são desfavoráveis na medida em que se verifica a perda de autonomia produtiva, 

reflectida nas assimetrias e na sujeição aos termos contratuais desfavoráveis; os riscos e custos 

externalizados desproporcionalmente para os PPM; os custos sociais e ambientais não 

contabilizados nos benefícios usufruídos pelos PPM e a invisibilidade das externalidades positivas 

para o desenvolvimento local. 

 

Apesar da subcontratação ser eficaz para a criação de ligações económicas locais e respectivos 

meios de subsistência, nos esquemas multi-partes fomentados pela ADX, as ligações económicas 

criadas são restritas às plantações de cana, com uma única parceria apenas de uma instituição 

financeira na aquisição de meios de produção.  

 

A limitada eficácia dos esquemas multi-partes em criar ligações económicas locais resulta da 

centralização, pela ADX e suas subsidiárias, de todas as ligações a montante e a jusante da 

produção da cana-de-açúcar. Resulta ainda da restrição da subcontratação ao elo de produção 

na cadeia de valor do açúcar, uma vez que as restantes fases (armazenamento, processamento, 

distribuição) estão a cargo da ADX e da Distribuidora Nacional de Açúcar (DNA). 

 

Esta limitada eficácia dos esquemas multi-partes reflecte-se nas escassas alternativas de 

subsistência existentes que se circunscrevem ao assalariamento nas plantações, às remunerações 

da cana, à produção de subsistências e aos pequenos negócios criados.  

 
33O estudo de Joaquim (2021) sobre as Dinâmicas da integração dos pequenos produtores de mercadorias face à 

penetração do capital no meio rural: o caso da Açucareira de Xinavane em Moçambique aborda esses aspectos com 

evidências empíricas. 
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Apesar da subcontratação proporcionar oportunidades de acumulação, dependendo do tipo de 

arranjos institucionais adoptados, nos esquemas multi-partes, fomentados pela ADX, a 

acumulação (manutenção, expansão e/ou substituição dos meios de produção) limita-se à 

aquisição de equipamentos de maquinaria agrícola (pouco mais de 25 milhões de Meticais 

movimentados), à manutenção de uma unidade de micro-finanças na subcontratação dos PPM 

através do AFC. Na subcontratação dos PPM através do Acordo de Direito de Ocupação e 

Utilização [de Propriedade] a acumulação limita-se à construção de algumas benfeitorias 

(escritórios e armazéns) com pequenos valores envolvidos (cerca de 500 Mil Meticais).  

 

As abordagens neopopulistas, que relacionam a globalização do agronegócio com a busca de 

espaços de acumulação e de mudanças nos padrões de exploração do trabalho (Little e Watts, 

1994), também encontram suporte nos esquemas multi-partes fomentados pela ADX. Na medida 

em que evidenciam a externalização de riscos e os custos associados aos elos da cadeia de valor 

do açúcar, com a extracção de valor no elo de produção para a retenção e acumulação do valor 

agregado no armazenamento, no processamento e na distribuição. Além disso, geram mudanças 

nos padrões de exploração do trabalho, assentes no semi-assalariamento, na exploração indirecta 

do trabalho familiar assalariado, enquanto ganham o controlo sobre a terra e sobre o trabalho 

dos PPM.  

 

As condições de trabalho tendem a ser mais precárias nos assalariados em propriedades 

subcontratadas dos PPM, por estes, frequentemente, contratarem mão-de-obra informal e 

tenderem a pagar salários menores34.  

 

 

5. A RECONSTITUIÇÃO DOS PPM NA COMPLEXA ARENA DE INTERESSES 

 

A subcontratação em esquemas multi-partes conferiu aos produtores novas condições de 

existência caracterizadas pela internalização das relações e de processos da produção capitalista 

de mercadorias na sua organização (gestão) e na actividade (trabalho). A internalização dessas 

relações e processos de produção capitalista de mercadorias iniciou com a reconfiguração das 

propriedades familiares dos produtores para a produção da cana-de-açúcar, a partir da conversão 

de terras familiares em plantações de monocultura em grande escala, que justificassem o 

investimento em infra-estruturas de produção, em equipamento e maquinaria agrícola, em 

serviços de aprovisionamento, em capacitação (indução, gestão) e no assalariamento da mão-de-

obra empregue nas plantações. Posteriormente, foi consolidada com a formalização dessas 

relações nos acordos de parceria/contratuais.  

 

Com a internalização das relações e de processos de produção capitalista de mercadorias, 

elementos essenciais da propriedade familiar, como a terra (particularmente os direitos legais 

sobre a terra) e o trabalho, foram monetizados, ou seja, transformados em mercadoria com as 

remunerações da cana e os salários. Os produtores tornaram-se incapazes de garantir a sua 

reprodução enquanto PPM, fora das relações de produção capitalista de mercadorias. 

 

As novas condições de existência dos PPM são determinadas pelas suas relações sociais, pela sua 

destruição e (re)criação e pela tendência à diferenciação de classes35.  

 
34 Ver o estudo de Joaquim (2021) sobre as Dinâmicas da integração dos pequenos produtores de mercadorias face à 

penetração do capital no meio rural: o caso da Açucareira de Xinavane em Moçambique. [Tese de Doutoramento]. 

Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). 
35Segundo a teorização da Pequena Produção de Mercadorias formulada por Bernstein (1994). 
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a) Relações Sociais de Produção e Reprodução  

 

As relações sociais dos PPM manifestam-se na combinação dos lugares ou das posições de classe 

de capital e de trabalho36, em maior ou menor grau, em função dos acordos de subcontratação 

estabelecidos nos esquemas multi-partes37. 

 

A reprodução dos PPM como uma classe de trabalho, apesar de evidenciar uma estratégia de 

diversificação das fontes de renda, indicia uma instabilidade nas remunerações da cana incapaz 

de assegurar a manutenção destes como uma classe de capital.  

 

A combinação dos lugares de classe de capital e de trabalho é mais evidente entre os PPM 

subcontratados através do ADOU, uma vez que há perda temporária dos direitos de posse e de 

uso da propriedade, há uma dependência por serviços de infra-estrutura, de extensão e de gestão 

da produção, sem a possibilidade de acesso a outras alternativas de mercado menos onerosas, 

assim como de estreitar laços de negócios com outras entidades (por exemplo, instituições 

financeiras). Os PPM subcontratados através do AFC possuem uma gestão menos centralizada 

pela ADX e conseguem estabelecer parcerias com entidades essenciais para reduzir a 

dependência em meios de produção (equipamentos e maquinaria agrícola). 

 

A internalização das relações de produção capitalista de mercadorias não implicou o 

desaparecimento da produção de subsistência (machambas) enquanto unidade 

doméstica/familiar de suporte alimentar. Verificou-se um deslocamento da produção de 

subsistência para fora das relações de produção capitalista e/ou a manutenção desta dentro dos 

circuitos capitalistas, contudo, secundarizada38. 

 

O que sugere que o nível de remunerações e os salários obtidos com a produção da cana não 

são suficientes para assegurar a reprodução dos PPM enquanto classe de capital e de trabalho. A 

manutenção da produção de subsistência pode ainda estar a indiciar os receios da perda de 

identidade dos PPM como agricultores autónomos ligados à terra e à busca de uma retaguarda 

face aos riscos subjacentes à subcontratação enquanto PPM. 

 

A constituição dos PPM reforçou a produção de subsistência com uma busca pela mecanização 

agrícola (uso do tractor), insumos químicos, mão-de-obra assalariada e ao acesso ao crédito e ao 

mercado. A constituição dos PPM reforçou ainda a diversificação das fontes de sustento e/ou de 

rendimento fora da produção de subsistência, que incluem a pequena transformação industrial (a 

cerâmica/olaria), a criação de animais e os estabelecimentos comerciais. 

  

 
36Na agricultura, o capital aparece sob a forma de terras e instrumentos de trabalho (meios de produção). O trabalho 

aparece sob a forma de famílias/unidades domésticas (Gibbon e Neocosmos, 1985). 
37No ADOU, apesar de os PPM se encontrarem desprovidos de direitos de ocupação e de uso da terra, reproduzem-se37, 

quer como classe de capital, ao receberem as remunerações da cana, quer como classe de trabalho com o trabalho 

assalariado ao domicílio. No AFC a reprodução como classe de capital é caracterizada pela manutenção dos meios de 

produção (a terra) dos PPM por meio dos quais recebem as remunerações da cana produzida na propriedade e fornecida 

à fábrica. Estes produtores também se reproduzem como classe de trabalho a partir do trabalho assalariado prestado ao 

domicílio.  
38Como, por exemplo, a produção de culturas alimentares nas proximidades das áreas de cultivo da cana para uso de 

algumas benfeitorias da cana (motobombas para a irrigação das culturas), sobretudo em PPM organizados em 

associações.  
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b) Destruição e a (re)criação dos PPM 

 

A subcontratação em esquemas multi-partes ocorre com a intervenção da ADX em todas as fases 

do processo produtivo, desde os investimentos em capital, sob a forma de equipamentos e 

maquinaria agrícola, a estandardização dos padrões de produção até à entrega da cana à fábrica. 

Com este grau de intervenção, os PPM são “profundamente alterado[s], transformado[s], 

desfigurado[s] pelo domínio do modo de produção capitalista, tirando-lhes a sua funcionalidade 

própria para as submeter à sua [do capital], sem que para isso as destrua radicalmente”39.  

 

Nessa condição, os Pequenos Produtores de Mercadorias permanecem formalmente 

´proprietários´ tradicionais da propriedade, por conservarem os direitos costumeiros da terra, mas 

não são livres em relação à produção e nem pode fazer escolhas baseadas nas suas experiências 

e nos preços do mercado. Por isso, sujeitam-se às distorções dos preços de mercadorias no 

mercado internacional, agravadas pelos custos da intensificação técnica na produção da cana e 

das dívidas do estabelecimento dos sistemas de produção da cana.  

 

As narrativas dos PPM organizados em associações, sobretudo dos produtores subcontratados 

através do ADOU, sugerem, de facto, remunerações da cana abaixo do valor que auferem como 

assalariados nas plantações. Portanto, nesta condição, os PPM ficam reduzidos ao estatuto de 

assalariados no domicílio (proletários disfarçados ou semiproletário) submetidos ao domínio da 

ADX, que os explora e extrai valor. 

 

O estatuto de assalariados no domicílio é causado, sobretudo, pelo domínio do capital no 

processo produtivo e não pela concorrência entre os PPM ou com empresas similares do ramo 

mais eficientes. De facto, não existe concorrência, quer entre os PPM, quer entre estes e as 

empresas agrárias.  

 

A extracção de valor pela ADX ocorre dentro da esfera de produção capitalista através das 

remunerações e dos salários da cana que indiciam ser insuficientes para assegurar a manutenção 

dos meios de produção e da força de trabalho. A extracção de valor ocorre ainda fora da esfera 

da produção capitalista, ao passar à produção de subsistência o encargo de alimentar e reproduzir 

a força de trabalho.  

 

c) Diferenciação de Classes entre os PPM 

 

A diferenciação de classes, como uma das características dos Pequenos Produtores de 

Mercadorias, procede de diferentes rotas e em diferentes graus. As principais rotas de 

diferenciação dos Pequenos Produtores de Mercadorias subcontratados em esquemas multi-

partes são as condições de acesso aos principais recursos produtivos, baseadas nos acordos de 

parceria/contratuais e nas modalidades de subcontratação.  

 

Os PPM subcontratados através do AFC possuem melhores condições de acesso à terra (mantêm 

os seus direitos legais da terra) e aos meios de produção (maquinarias e implementos agrícolas), 

não estão acorrentados à dívida de estabelecimento das plantações. Entre os PPM subcontratados 

através do ADOU, existem aqueles que se encontram em condições menos vantajosas que os 

primeiros pela falta de acesso à terra e aos meios de produção, mas que estão em condições mais 

 
39 Como refere Amin (1977, pp. 46, 16)  
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favoráveis (pelo acesso a subvenções, embora parciais) em relação àqueles que se encontram 

acorrentados à dívida de estabelecimento das plantações sem acesso a subvenções.  

 

A reprodução dos PPM subcontratados pelo AFC ocorre em circunstâncias de menor risco, com 

algumas oportunidades. As circunstâncias de menor risco são assinaladas pela exclusividade da 

ADX como único mercado de factores e de venda da cana e pelas assimetrias e riscos verificados 

nos termos contratuais. As oportunidades verificam-se na posse e uso da terra (e água), no cultivo 

da cana, nas alternativas de mercado a montante (apesar de não serem exploradas), nas parcerias 

consolidadas e nas potencialidades em criar novas parcerias. Estes produtores reproduzem-se 

sobretudo como classe de capital nas plantações com a supervisão da produção e do trabalho 

nas plantações, com o emprego de meios próprios de produção e com uma visão de expansão 

das áreas de cultivo da cana. Estes produtores reproduzem-se ainda como classe de capital na 

produção de subsistência, com o emprego de meios de produção (tractor, emprego do trabalho 

assalariado) e de outros negócios fora da actividade agrícola. Estes produtores reproduzem-se 

em menor grau como assalariados (dentro e fora da agricultura). Portanto, são produtores 

capazes de acumular activos (reprodução expandida). 

A reprodução de alguns PPM subcontratados através do ADOU ocorre em circunstâncias de risco 

razoável, por conseguirem satisfazer as exigências da reprodução simples, manter os seus meios 

de produção de subsistência e de outras fontes fora da agricultura e ainda elevar a próxima 

geração de trabalho (investimento na educação dos filhos). Estes produtores são aqueles que 

conseguem reproduzir-se como capital na mesma escala da produção e como trabalho na mesma 

escala do consumo. 

 

A reprodução de outros PPM subcontratados através do ADOU sucede em circunstâncias de 

elevado risco, pela falta de acesso aos principais meios de reprodução e ausência de alternativas 

viáveis para reverter a situação. Para estes produtores, as oportunidades limitam-se, sobretudo, à 

sua reprodução como assalariados nas plantações de cana e na produção de subsistência. Por 

isso, possuem uma apertada reprodução simples e confrontam-se entre autoconsumo e 

manutenção de meios de produção de subsistência.  

 

Os graus de diferenciação entre os PPM tendem a ser obscurecidos com a combinação dos 

lugares de classe de trabalho e com a diversificação das fontes de sustento e/ou de rendimento, 

embora estes factores actuem como factores de diferenciação.  

A diferenciação de classes entre os PPM também se reflecte na multiplicidade de destinos40: (i) a 

marginalização, ao adquirir o sustento por conta própria fora da agricultura, ainda que 

mantenham o acesso a terra. Este é o caso dos PPM que se reproduzem em circunstâncias de 

elevado risco, sujeitos à aquisição de sustento como assalariados no domicílio nas plantações de 

cana e na produção de subsistência. (ii) a pressões de mobilidade descendente se não puderem 

reproduzir-se como capital. É o caso dos PPM que se reproduzem em circunstâncias de risco 

razoáveis, ou seja, combinam o assalariamento no domicílio e o trabalho fora da agricultura. (iii) 

a mobilidade ascendente por acumulação com a possibilidade de se tornarem empresários 

capitalistas. Esta última possibilidade verifica-se quando os PPM conseguem uma reprodução 

estável pela capacidade de aumentar os níveis de capitalização para sobreviver como classe de 

capital, porém, com a necessidade de adquirir renda fora da exploração agrícola. Esta última 

possibilidade verifica-se ainda quando a busca por acumulação é alcançada através de uma 

carteira de investimentos diversificados, ao invés da expansão em empreendimentos agrícolas. 

 
40 Conforme sugere Bernstein (1994). 
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Este é o caso dos PPM que se reproduzem em circunstâncias de menor risco. Estes produtores 

conseguem aumentar os níveis de capitalização para sobreviver como Pequenos Produtores de 

Mercadorias ao expandir a exploração agrícola na cana (aquisição de meios de produção) e 

conseguem acumular com investimentos diversificados fora da agricultura. 

 

Gibbon e Neocosmos (1985) referem que os lugares de classe de capital e classe de trabalho 

podem ser distribuídos diferencialmente entre as categorias sociais (por exemplo, por género) 

dentro das famílias dos produtores. Ou seja, o chefe de família patriarcal pode representar mais 

o lugar de classe do capital e as mulheres (e crianças) podem representar mais o lugar de classe 

de trabalho, o que evidencia um canal de exploração (e possível acumulação) dentro do 

empreendimento familiar.  

 

Embora o estudo não tenha aprofundado este aspecto, a exploração entre as categorias sociais 

dentro das famílias dos PPM tende a ser minimizada, pelo facto de as relações sociais de capital 

e de trabalho serem estabelecidas através de laços monetários. Todavia, a combinação dos 

lugares de classe de capital e de trabalho nos PPM parece evidenciar uma auto-exploração que 

se verifica no sobretrabalho a que se encontram sujeitos, que inclui o trabalho em outras fontes 

de sustento ou de rendimento. O paternalismo na constituição do lugar de classe de trabalho (no 

âmbito do recrutamento da mão-de-obra) abre precedentes para o desenvolvimento de relações 

de exploração aos assalariados que não se encontram na condição de assalariados no domicílio, 

a favor dos próprios Pequenos Produtores de Mercadorias. As relações de exploração também 

podem ser evidentes na hierarquização das relações trabalhistas. 

 

Portanto, a constituição, distribuição e combinação dos lugares de classe de capital e classe de 

trabalho em PPM, as relações de exploração estruturadas através das relações trabalhistas, das 

categorias de género e da combinação com outras fontes de sustento/rendimento, sugerem mais 

investigações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo pretendia analisar a integração dos Pequenos Produtores de Mercadorias Açucareira de 

Xinavane (ADX) a partir da subcontratação destes para a produção da cana-de-açúcar com vista 

à produção de açúcar. As evidências trazidas no trabalho permitem concluir que a subcontratação 

dos Pequenos Produtores de Mercadorias para a produção da cana-de-açúcar na Açucareira de 

Xinavane ocorre com transformações estruturais das unidades produtivas, que se caracterizam 

pela modernização das unidades produtivas, com os serviços de manutenção de infra-estrutura, 

de extensão ao produtor e de gestão da exploração agrícola. Esta modernização implicou 

mudanças nos sistemas produtivos – estrutura produtiva, tecnologia, destino da produção, 

rendimentos, crédito, emprego, mercado. A modernização das unidades de produção resultou 

ainda na diferenciação social e na transformação dos Pequenos Produtores de Mercadorias em 

(a) produtores que não participam da produção mas obtêm remunerações da produção, (b) 

produtores que participam da produção e obtêm a respectiva remuneração, e (c) assalariados no 

domicílio. A modernização produtiva não implicou o desaparecimento da unidade familiar, mas 

implicou a sua deslocação para fora das relações sociais capitalistas de produção de mercadorias, 

o que se traduz na permanência de lógicas produtivas de manutenção familiar (subsistência), 

contudo, secundarizadas.  

 

As transformações estruturais das unidades produtivas ocorrem com mudanças nos padrões de 

exploração que se fundamentam no semi-assalariamento e na exploração indirecta do trabalho 

familiar, sem ou com poucas possibilidades de acumulação como produtores capitalizados. 

Elementos essenciais da produção familiar, como os direitos legais sobre a terra, a gestão da 

produção e o trabalho, foram transformados em mercadoria por meio de remunerações da cana 

e dos salários do trabalho na produção da cana-de-açúcar. 

 

A subcontratação reforçou a diversificação das fontes de subsistência e/ou de rendimento das 

famílias, o que acentuou a diferenciação de classes, em maior grau para a reprodução simples 

caracterizada pela combinação da produção de subsistência com o trabalho assalariado, e, em 

menor grau, para a reprodução expandida caracterizada pelo investimento em circulação 

(comércio) e não pelo aumento da escala de empreendimentos agrícolas (acumulação do capital 

agrário). A reprodução simples parece ser o principal destino dos Pequenos Produtores de 

Mercadorias, uma vez que os gastos são mais pronunciados em bens de consumo e de uso e 

menos pronunciados na acumulação (investimento em activos produtivos/meios de produção). 

 

A subcontratação dos Pequenos Produtores de Mercadorias parece estar a intensificar as 

desigualdades de género, com mais homens a ocupar as posições de supervisão e de decisão 

entre os Pequenos Produtores de Mercadorias organizados em associações e a participarem em 

maior número entre os Pequenos Produtores de Mercadorias individuais, apesar da 

subcontratação estar a criar oportunidades para a monetarização do trabalho das mulheres. 

 

A subcontratação sugere ainda uma redução (tímida) da dependência por mão-de-obra migrante 

com base na mudança dos padrões de trabalho nas unidades subcontratadas, assentes no 

assalariamento dos próprios produtores como assalariados ao domicílio, além do assalariamento 

de parentes, da comunidade local ou circunvizinha nas plantações dos produtores.  
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A subcontratação dos Pequenos Produtores de Mercadorias, como produtor individual em 

esquemas multi-partes através do Acordo de Fornecimento de cana, parece ser mais promissora 

para uma transformação dos produtores em classe de capital e para o alcance de maior eficiência 

e rendimento produtivo. O tamanho da área subcontratada, o nível de educação dos produtores, 

o apoio em subvenções e as parcerias financeiras indiciam ser factores preponderantes para uma 

transformação estrutural da agricultura e dos produtores. As parcerias com instituições financeiras 

são fundamentais para intensificar a actuação dos Pequenos Produtores de Mercadorias como 

produtores capitalizados e consequentemente, reduzir a dependência da ADX para obtenção de 

factores de produção, para uma maior autonomia. 

 

O estudo indicia a existência de alianças políticas e económicas com o suporte de órgãos locais 

de decisão e de orientação como instrumentos de participação em esquemas multi-partes. Mais 

investigações são necessárias para confirmar este pressuposto, perceber como se articulam e que 

implicações resultam destas alianças na integração dos Pequenos Produtores de Mercadorias, em 

particular, e na indústria açucareira, no geral.  

 

A constituição, distribuição e combinação dos lugares de classe de capital e de classe de trabalho 

nos Pequenos Produtores de Mercadorias e as relações de exploração estruturadas através das 

relações trabalhistas, das categorias de género e da combinação com outras fontes de 

sustento/rendimento sugerem mais investigações. 

 

O estudo suscita ainda pesquisas sobre os efeitos ambientais originados pelos sistemas de 

produção nas plantações de cana-de-açúcar dos Pequenos Produtores de Mercadorias. 
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