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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 ao Observatório do Meio Rural. 

 

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

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

final.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção da castanha de caju, em Moçambique, foi introduzida e mantida pelos portugueses 

durante o período colonial, tendo sofrido um declínio após a independência do país. Antes da sua 

independência, Moçambique era considerado o maior exportador mundial de castanha de caju. No 

entanto, alguns anos após a independência, o país começou a perder este papel para países como 

Índia, Brasil, Vietname, entre outros. Após ter registado uma produção muito baixa no final dos anos 

80 e princípios dos anos 90, a produção da castanha de caju, em Moçambique, começou a registar 

aumentos relativamente significativos a partir de 2000.  

 

O subsector do caju desempenha um papel importante na economia, uma vez que  constitui a principal 

fonte de rendimento para uma parte significativa dos produtores do caju, nomeadamente pequenos 

produtores. Autores como Matule (2012), subscrevem esta tese, ao afirmarem que o subsector do caju 

envolve cerca de 1,4 milhões de produtores rurais. Os pequenos produtores usam o rendimento 

adquirido na venda da castanha de caju para compra de bens alimentares, necessários para a sua 

sobrevivência. 

 

Se por um lado este subsector constitui também um papel importante no sustento das famílias, como 

fonte de emprego, na medida em que as fábricas de processamento da castanha de caju geram 

emprego para aproximadamente nove mil trabalhadores. E antes da privatização das mesmas, estas 

empregavam cerca de 10 mil trabalhadores. Por outro, este subsector constitui também uma fonte de 

geração de divisas, exacerbando, deste modo, o seu papel na economia nacional. 

 

Para alguns dados, não foi possível obter informação referentes aos anos mais recentes, o que aparece 

especificado ao longo do texto. Pelo que, por razões de coerência, nestas situações, utilizou-se 

informação referente a períodos/campanhas anteriores. 

 

 

Objectivos 

 

Objectivo geral: 

 Identificar os factores de competitividade do subsector do caju. 

 

Objectivos específicos: 

 Caracterizar o subsector do caju. 

 Mostrar a evolução de alguns indicadores relevantes no subsector. 

 Analisar a cadeia de valor. 

                                                           
1
 Apresento os meus agradecimentos ao Dr. Matule e ao Dr. Carlos Costa pelos comentários e observações 

realizadas no documento. 
2
 Licenciada em Economia pela Universidade Politécnica. Assistente de investigação do Observatório do Meio 

Rural (OMR) no projecto de investigação “Competitividade e Transformação Estrutural do Sector Agrário”. 

Mestranda em Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de 

Lisboa (UTL). Bolseira do OMR. Foi assistente de Macro e Microeconomia e assistente de investigação na 

Universidade Politécnica. 
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 Fazer análise SWOT  

 Identificar os principais factores de competitividade, bem como os seus constrangimentos. 

 

 

2. IMPORTÂNCIA DO SUBSECTOR DO CAJU NA ECONOMIA 

 

2.1. Breve historial sobre o subsector do caju 

“Os moçambicanos cultivam cajueiros nos terrenos arenosos da costa marítima desde o século XIX e 

ainda antes nalguns pontos do país. Exporta-se castanha de caju desde o início do século XX e quando 

a II Guerra Mundial encerrou o tráfego marítimo para a Índia, nasceu a indústria local de 

processamento. Depois da guerra, o número de fábricas de processamento de castanha para 

exportação, aumentou consideravelmente. Essas indústrias utilizavam a tecnologia de descasque por 

impacto e empregavam uma mão-de-obra maioritariamente feminina”, (Kanji et al, 2004). 

 

Em 1972, a produção da castanha de caju atingiu o seu ponto mais alto e a comercialização atingiu 

cerca de 216 mil toneladas, passando assim, Moçambique a ocupar o lugar de maior produtor e 

exportador mundial, (Kanji et al, 2004). 

 

Segundo Technoserve (2009), após 1973, a produção do caju sofreu um decréscimo considerável. 

Kanji et al (2004) sustentam esta afirmação dizendo que, após a independência (1975), os níveis de 

produção alcançados anteriormente não se mostraram sustentáveis. Este autor aliou tal 

insustentabilidade aos seguintes factores: (1) a guerra e deslocações populacionais; (2) políticas 

estatais inconsistentes; (3) baixos preços ao produtor, fixados administrativamente; (4) redes de 

comercialização debilitadas; (5) escassez de instrumentos de produção de bens de consumo e de 

alimentos; (6) secas graves; (7) envelhecimento das árvores; (8) doenças e pragas; e (9) queimadas 

descontroladas. 

 

Os gráficos que seguem mostram a evolução da produção da castanha de caju em alguns países desde 

1970 e 2011. 

 

Gráfico 1 

Evolução da produção mundial e de Moçambique da castanha de caju 

 
Fonte: Food and Agriculture Organization (FAO). 
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Gráfico 2 

Evolução da produção da castanha de caju (Brasil, Índia e Vietname) 

 
Fonte: FAO. 

 

Como se pode verificar no gráfico 1, Moçambique atingiu, em 1973, o ponto mais alto da produção de 

castanha de caju (240 mil toneladas). No entanto, a partir de então, a produção começou a registar 

decréscimos sucessivos.  

 

Em 1976, a Índia começou a dominar o mercado da castanha de caju, destacando-se como o maior 

produtor mundial. E assim permaneceu até 200,1 como mostra o gráfico acima. 

 

O Brasil também foi considerado um dos países com uma participação considerável na produção de 

castanha de caju. É de notar que, apesar de se registarem grandes variações na produção de castanha, 

durante o periodo em estudo, esta tem apresentado uma tendência crescente. 

 

No Vietname, a produção da castanha de caju, cresceu consideravelmente ao longo dos anos. Este 

país tornou-se o maior produtor mundial em 2002 e manteve-se nessa posição até o último ano em 

análise (2011). 

 

Segundo Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010), em 2007, Moçambique contribuiu em apenas 2% da 

produção mundial e, por sua vez, o Vietname com cerca de 30%, o que pode ser confirmado nos 

gráficos acima. 

 

A proporção da produção da castanha de caju, em Moçambique, comparativamente à produção 

mundial de castanha, tem diminuído ao longo dos anos, como se pode verificar no gráfico seguinte:   

 

Gráfico 3 

Proporção da produção da castanha de caju (Moçambique) na produção mundial 

 
Fonte:FAO. 
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Á partir do gráfico acima, constata-se que, Moçambique tem vindo a perder a alta quota de mercado 

que possuía. Esta foi reduzindo drasticamente desde 1974, após ter atingido o seu ponto mais alto em 

1973. 

 

“Vários motivos contribuíram para este declínio, nomeadamente o conflito interno durante os anos 

1980, as mudanças na política de exportação, a falha da tentativa de liberalização no sector de 

processamento, as dificuldades gerais ligadas à intensificação de sistemas de produção baseados em 

pequenas explorações de caju em todo o país, assim como a expansão rápida da produção nos países 

concorrentes”, (Grobe-Rüschkamp e Seelige, 2010). 

 

As primeiras mudanças no tipo e qualidade de intervenção do Estado iniciaram em finais da década de 

1980, quando Moçambique aderiu às Instituições de Bretton Woods, nomeadamente com o PRE 

(Programa de Reabilitação Económica). Assim, no âmbito do PRE, mesmo mantendo os preços 

tabelados, na campanha 1987/88, os preços ao produtor aumentaram significativamente (de 10 MT/kg 

para 105 MT/kg); este sistema de preços veio a ser reformado com a introdução do sistema de preços 

mínimos ao produtor, no início da década de 1990. 

 

O Banco Mundial, na sua estratégia de assistência ao país, exigiu que Moçambique liberalizasse o 

mercado e a exportação da castanha, como condicionalidade para aceder a um financiamento de 400 

milhões de dólares. Adicionalmente e em segundo lugar, o banco exigiu que o país privatizasse a Caju 

de Moçambique, E.E. No entanto, o governo não seguiu essa sequência de intervenção e privatizou a 

Caju, E.E (1994) antes de liberalizar o mercado.  

 

Em 1994, a maior parte das fábricas estatais foi vendida a privados; muitas delas foram reabilitadas e 

houve uma mudança da tecnologia para o descasque semi-mecanizado (que requer mão-de-obra mais 

intensiva e quebra menos amêndoas). Esta mudança de tecnologia foi motivada pelo facto de as 

antigas fábricas de larga escala recorrerem ao descasque por impacto mecanizado, que tendia a partir 

muitas amêndoas num contexto em que no mercado internacional, a amêndoa partida valia menos em 

relação à inteira, (Kanji et al, 2004). 

 

É de referir que, aproximadamente, 10 mil trabalhadores estavam empregados nas fábricas antes da 

sua privatização e da liberalização do subsector, (Kanji et al, 2004).  

 

De acordo com Carlos Costa em Mosca (2011), o Banco Mundial considerava que as empresas não 

eram viáveis, sugerindo a necessidade de privatizar não apenas a indústria, como também liberalizar a 

comercialização e a exportação. No entanto, a privatização ocorreu num contexto em que não 

existiam empresários no sector industrial, tendo sido feita para os agentes económicos moçambicanos 

(na sua maioria comerciantes da comunidade indiana e pessoas ligadas ao poder). Este autor afirma 

ainda: “o processo de privatização não foi acompanhado de medidas para apoiar tecnicamente os 

novos investidores (uso de tecnologias adequadas e métodos de gestão eficazes), resultando numa 

injecção de capital desajustada à capacidade de controlo dos beneficiários, que se revelou altamente 

ineficiente”. 

 

Tanto o Banco Mundial como o governo concordavam que era necessário liberalizar o mercado e 

privatizar a indústria, no entanto, os industriais do ramo discordavam de ambos, em relação à 

profundidade e horizonte temporal da liberalização.  

 

A despeito da forte contestação pública, a liberalização do mercado prosseguiu. Assim: 
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Quadro 1 

Fases/datas importantes no processo de liberalização do mercado da castanha de caju 

 
Fonte: Elaborado pela autora

3
. 

 

De acordo com Kanji et al  (2004), em 1995, o governo de Moçambique liberalizou o subsector do 

caju, como resposta à exigência do Banco Mundial. O objectivo do Banco Mundial era de baixar as 

taxas de exportação da castanha em bruto, como forma de incentivar a procura e a concorrência entre 

os exportadores, bem como aumentar o rendimento do sector familiar produtor do caju e incentivar os 

produtores do subsector
4
. 

 

A figura que segue ilustra como a medida do Banco Mundial poderia trazer benefícios para os 

produtores e para a comercialização do caju. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Tendo em consideração os comentários feitos pelo Dr. Matule, a quem apresento os meus agradecimentos. 

4
 Este processo foi conhecido como a guerra do caju que ocorreu nos primeiros anos da década de 90, (Mosca, 

2011). De acordo com o mesmo autor, o Banco Mundial «sugeriu» a exportação da castanha não tratada), 

alegando maior competitividade da indústria indiana e argumentava-se que desta forma os preços ao produtor 

poderiam aumentar, beneficiando assim as famílias rurais. 

1992/93
A sobretaxa sobre a diferença entre o preço FOB e o preço à porta da fábrica é reduzida para 30%, 

mantendo-se a quota de exportação nas 10.000 toneladas de castanha.

1993/94

A sobretaxa sobre a diferença entre o preço FOB e o preço à porta da fábrica é mantida em 30%; 

inicialmente mantém-se a quota de exportação nas 10 mil toneladas de castanha, mas dois lotes 

adicioanais foram leiloados entre os exportadores registados.

1994/95

São removidas as restrições quantitativas sobre a exportação da castanha em bruto; o Governo 

introduz uma sobretaxa de exportação gradual equivalente a cerca de 30%-32% do valor FOB de 

exportação. O preço mínimo ao produtor estabelecido pelo governo aumenta de 700,00 MT/kg para 

1.500,00 MT/kg.

1995
O Governo chega a um acordo formal com o Banco Mundial para a redução da sobretaxa de 

exportação.

1995/96 A sobretaxa de exportação é fixada em 20% e reduzida para 14% em 1996/97.

1997/98 A sobretaxa de exportação é mantida nos 18%.

1998 

(Dezembro)
É criado o Instituto de Fomento do Caju (INCAJU).

1999 O parlamento moçambicano aprova a Lei do Caju (Lei nº 13/99). 
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Figura 1 

Esquema ilustrativo da fundamentação do Banco Mundial para a liberalização do subsector do caju 

 
Fonte: Adaptado de Kanji et al (2004). 

 

Os efeitos da liberalização foram diferenciados: por um lado trouxeram alguma competitividade no 

subsector (traduzida numa ligeira melhoria dos preços ao produtor/apanhador e na percentagem por 

este capturada, em termos do preço do mercado internacional); por outro lado, o processo traduziu-se 

em consideráveis custos na área económica e social, consubstanciados no encerramento de todas as 

grandes fábricas e na perda de mais de 10 mil postos de trabalho. 

 

Face às exigências do Banco Mundial, aceitou-se o risco da redução das taxas de exportação da 

castanha em bruto, apesar desta medida poder levar à queda da indústria moçambicana e do 

processamento da castanha. Acreditava-se que a perda de postos de trabalho, no sector de 

processamento, poderia ser compensada pelos ganhos antecipados de um grupo muito mais vasto de 

pequenos produtores, (Kanji et al, 2004). 

 

Segundo Raimundo Matule em Mosca (2011), com a liberalização, o número de comerciantes 

aumentou, incluindo os informais (que são os que maioritariamente fazem a comercialização junto aos 

produtores). 

 

No entanto, embora os preços ao produtor tivessem de facto subido (impulsionados pelo aumento do 

número de comerciantes), o aumento foi pequeno e verificou-se na mesma época um aumento nos 

preços dos alimentos e dos bens de consumo básico. De certa forma, os comerciantes beneficiaram-se 

mais do que os produtores. E, ao contrário das expectativas, os agricultores plantaram poucas árvores. 

Em consequência, os ganhos líquidos dos produtores foram baixos. Em 1997, a maior parte das 

fábricas encerraram, e como resposta a este acontecimento, em 1999, as taxas de exportação 

registaram um aumento, mas a maior parte das fábricas encerradas não reabriu, (Kanji et al, 2004). 

 

Segundo Matule, em Mosca (2011), a guerra do caju ainda continua entre os industriais e os 

exportadores, pois “há industriais na Índia que também financiam os exportadores indianos em 

Moçambique. Há comerciantes que vêm para o país, durante um certo período do ano, apenas para 

fazer a comercialização… A capacidade de pagamento (concorrência pela via dos preços) dos 

industriais moçambicanos é inferior e não possuem a possibilidade de trocas de moeda no mercado 

secundário ou de gerir as decisões em função da variabilidade dos preços dos mercados 

internacionais…”. 
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De uma forma geral, os efeitos no subsector do caju (em particular nos produtores e processadores) 

dessas medidas de política foram as seguintes
5
: 

 

 A entrada de novos comerciantes no contexto da liberalização do mercado trouxe maior 

competitividade no subsector, mas também teve resultados negativos, nomeadamente: o 

aumento do número de operadores, em particular dos informais e a liberalização das 

exportações da castanha de caju num ambiente de baixa produção, teve como resultado uma 

“corrida à castanha” em que o mais importante era comprar a máxima quantidade possível de 

castanha (e de preferência aos mais baixos preços possíveis) e vendê-la aos mais altos preços 

possíveis. Sendo assim, a qualidade ficou em segundo plano. Fenómenos como colocação no 

mercado da castanha imatura, arrancada das árvores, cozida, demasiado húmida e com um 

elevado grau de impurezas constituiram também um desenvolvimento colateral da abertura do 

mercado. 

 Estes desenvolvimentos foram acompanhados por um elevado grau de desonestidade entre os 

intervenientes, em que contratos firmados no início ou antes do início da campanha foram 

quebrados; a incapacidade do sistema judicial em sancionar as quebras de contratos constituiu 

um obstáculo ao combate a estas práticas nocivas. Uma das consequências da entrada de 

novos actores na comercialização, foi o alongamento do canal de distribuição e a consequente 

redução e redistribuição das margens de lucro.  

 Diversos estudos confirmam que, como resultado da liberalização da comercialização, 

inicialmente os preços ao produtor registaram melhorias. Efectivamente, o impacto imediato 

da liberalização em 1994/95 foi o duplicar do preço nominal ao produtor; em dólares dos 

Estados Unidos e à taxa de câmbio do mercado, este movimento significou um aumento de 

50% no preço nominal ao produtor. Nas duas campanhas seguintes, o preço nominal ao 

produtor cresceu a uma taxa mais modesta de 13%. 

 A tendência de crescimento dos preços ao produtor manteve-se nas campanhas 1998/99 e 

1999/2000 com 28% e 36% respectivamente; essa tendência significou, também, o 

crescimento da parte do preço internacional capturada pelo produtor nacional; mas na 

campanha 2000/2001, o cenário alterou-se, os preços caíram em mais de 40%, em virtude do 

excesso de produção a nível internacional, com a consequente acumulação de stocks da 

castanha a nível mundial e queda dos preços da amêndoa. Essa tendência de baixa mantém-se 

até hoje, apesar de se verificar actualmente alguma recuperação. 

 A despeito da tendência de melhoria nos últimos anos, o nível de preços ao produtor continua 

sendo demasiado baixo para se constituir num significativo incentivo ao aumento da 

produção, produtividade, qualidade da castanha e melhores práticas agrícolas; esta situação 

torna-se mais evidente, comparando-se o preço ao produtor relativamente aos preços de 

outros bens. 

 A indústria de processamento viu a sua competitividade reduzir-se drasticamente 

(incapacidade de competir, em termos de preços, com os exportadores da castanha “in 

natura”); essa situação, aliada à ineficiência das tecnologias de produção em uso, à baixa 

qualidade da castanha comercializada e a problemas de gestão, levou à deterioração da 

situação financeira dos industriais e à consequente paralisação das suas unidades. 

 Sendo a sobretaxa a única protecção às indústrias do subsector, e por este motivo, os 

empresários locais sentiram-se incentivados a comprar as fábricas paralisadas da então Caju 

de Moçambique, E.E.; as 16 indústrias existentes, a altura da aplicação da nova política, 

começaram a fechar em 1997. Adicionalmente, mais de US$ 20 milhões de novos 

investimentos, programados para o sector industrial do caju em 1995, foram retidos, ao 

instalar-se a dúvida entre os investidores. 

 

                                                           
5
 Desenvolvido com base no Plano Director do Caju, componente “comercialização e industrialização”. 
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Mole (2000), mencionado em Technoserve (2009), descreve a história da indústria do caju da seguinte 

forma: 

Figura 2 

Visão geral da indústria do caju em Moçambique 

 
Fonte: Adaptado de Technoserve (2009). 

 

A figura acima confirma o que foi anteriormente referido por outros autores, bem como complementa 

a história da indústria do caju. 

 

O gráfico que segue mostra a evolução da quantidade exportada e processada da castanha em bruto, 

em cada período/marco histórico.  

 

Gráfico 4 

Evolução da exportação e do processamento da castanha em bruto 

 
Fonte: Technoserve (2009). 
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É de notar que o ano de 1973, se destacou por apresentar a maior quantidade da castanha processada 

verificada em toda a série analisada. A partir de então, verificou-se uma redução cada vez maior do 

processamento da castanha. 

 

A exportação desta castanha tende a ser variável ao longo da série. No período entre 1977 e 1991, não 

houve exportação da castanha em bruto por imposição do governo. Nos anos seguintes, o volume de 

castanha exportada começou a aumentar, aproximando-se em 2005 do nível atingido em 1974. 

 

 

2.2.  Caju como fonte de rendimento no meio rural 

 

a) Caracterização do subsector do caju 

 

Segundo o INCAJU (s/data), em Moçambique, a produção do caju é feita quase que na totalidade pelo 

sector familiar, numa produção integrada, consociando, principalmente, com culturas alimentares.  

 

Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010) sustentam esta afirmação dizendo que, no âmbito do sistema de 

cultivo praticado, os cajueiros, muitas vezes, não fazem parte das culturas cultivadas. Para a maioria 

dos pequenos produtores, trata-se de agricultores de semi-subsistência que cultivam, 

predominantemente, milho, mandioca, feijão, amendoim e outras culturas para o consumo próprio. 

 

O caju constitui uma importante cultura suplementar na produção de subsistência, principalmente na 

época seca (no norte do país), em que os agricultores mais pobres são afectados pela escassez de 

alimentos
6
, (Grobe-Rüschkamp e Seelige, 2010). 

 

Carrilho et al  (s/data) confirmam o referido acima e acrescentam: “...as famílias com maiores 

rendimentos per capita, conseguem grande parte dos seus rendimentos em dinheiro através da venda 

de culturas de rendimento, particularmente algodão e caju na zona norte do país... Famílias de maiores 

rendimentos têm uma maior probabilidade de ter cajueiros e também possuem, em média, um número 

maior de cajueiros do que as famílias de menores rendimentos”. 

 

Para a caracterização do subsector do caju, far-se-á uma análise segundo o tipo de exploração, bem 

como uma análise por província. Os dados usados nesta análise, referem-se à campanha agrícola 

2009/2010. 

 

Segundo Matule (2012), cerca de 36% das explorações agrícolas existentes no país têm cajueiros. Isto 

equivale a 1.38 milhões de explorações, num total de 3.38 milhões. Deste valor, 1.37 milhões são 

pequenas, 7 451 médias e 172 grandes explorações. 

 

Um estudo do Centro Agro-Pecuário, CAP (2011), classifica as explorações usando os seguintes 

factores: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ou seja, a época seca é crítica no que se refere à segurança alimentar, fazendo com que as famílias 

(agricultores) mais necessitadas vendam a castanha de caju e usem o rendimento na compra de alimentos 

básicos, (Grobe-Rüschkamp e Seelige, 2010). 
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Quadro 2 

Factores para a classificação das explorações 

 
Nota: * No que se refere às aves, para a exploração ser considerada média ou grande, deve ter 

exercido a actividade de forma contínua, pelo menos nos últimos 6 meses. 

Fonte: CAP (2011). 

 

De acordo com os factores e os limites acima mencionados, o CAP (2011) classifica as explorações da 

seguinte forma: (1) pequenas explorações – se todos factores forem inferiores ao limite 1; (2) médias 

explorações – se um factor for superior ou igual ao limite 1 e inferior ao limite 2; e (3) grandes 

explorações – se um factor for superior ou igual ao limite 2. 

 

O gráfico que segue mostra a distribuição das explorações com cajueiros, de acordo com o tipo de 

exploração. 

 

Gráfico 5 

Distribuição das explorações com cajueiros segundo o tipo de exploração 

 
Fonte: CAP (2011). 

 

Através do gráfico, verifica-se que 99,5% das explorações com cajueiros são de pequena dimensão. 

Menos de 1% das explorações são médias, e é de notar uma percentagem insignificante de grandes 

explorações.  

 

Matule (2012) considera que existem 38 milhões de cajueiros nas explorações agrícolas . De acordo 

com dados do TIA (2007), em Matule (2012), dos 38 milhões de cajueiros: (1) 12.5% estão em fase 

de crescimento; (2) 61% em produção de cruzeiro; (3) 21.5% são cajueiros velhos; e, (4) 5% são 

cajueiros plantados recentemente. 

 

De acordo com Hall et al (2007), os pequenos agricultores são responsáveis por cerca de 95% da 

produção de caju. 

 

Para analisar a distribuição das explorações com cajueiros por província, elaborou-se o gráfico que 

segue. Na mesma, foram relevantes as províncias cujas explorações representam acima de 5% do total 

de explorações com cajueiros. Assim, as províncias, cujas percentagens se encontram abaixo deste 

limite, são designadas no gráfico por outras províncias. 

Factores Limite 1 Limite 2

Área cultivada não irrigada (ha) 10              50              

Área cultivada irrigada, pomares em produção, plantações, hortícolas, floricultura (ha) 5                10              

Número de cabeças de gado bovino 10              100            

Número de caprinos/ovinos/suínos 50              500            

Número de aves* 2,000         10,000       

99.45%

0.54% 0.01%

Pequenas explorações Médias explorações Grandes explorações
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Gráfico 6 

Distribuição das explorações com cajueiros por província 

 
Fonte: CAP (2011). 

 

Pode verificar-se que a província de Nampula detém maior proporção de explorações com cajueiros, 

cerca de 30% do total de explorações com cajueiros encontra-se nesta província. Em seguida, tem-se a 

província da Zambézia, que detém 22% do total de explorações com cajueiros. Com isso, pode 

afirmar-se que pouco mais de 50% das explorações com cajueiros em Moçambique estão 

concentradas em somente duas províncias. 

 

A província de Inhambane ocupa o terceiro lugar no que se refere a província com maior número de 

explorações com cajueiros. Cerca de 16% das explorações com cajueiros encontram-se nesta 

província. 

 

De uma forma geral, 92% das explorações com cajueiros encontram-se em seis províncias. Os 

restantes 8% estão distribuídos pelas cinco províncias em falta, nomeadamente, Maputo, Manica, 

Niassa, cidade de Maputo e Tete. 

 

Como foi referido anteriormente, 99% das explorações com cajueiros são de pequena dimensão, pelo 

que a distribuição das pequenas explorações com cajueiros por província é similar à distribuição das 

explorações com cajueiros por província. Por essa razão, não se colocou no texto o gráfico referente à 

distribuição das pequenas explorações com cajueiros por província. 

 

Com o objectivo de analisar a distribuição das explorações com cajueiros por província e, tendo em 

conta o tipo de exploração, elaborou-se o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 7 

Distribuição das médias explorações com cajueiros por província 

 
Fonte: CAP (2011). 
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Aproximadamente 30% das médias explorações com cajueiros estão concentradas na província de 

Gaza. Por sua vez, a província de Inhambane detém 24% do total das médias explorações com 

cajueiros. Estas duas províncias concentram mais de 50% do total das médias explorações com 

cajueiros. 

 

Apesar de a província de Nampula concentrar a maior parte das explorações com cajueiros, o mesmo 

não se verifica na análise das médias explorações com cajueiros. É de notar que relativamente às 

províncias seleccionadas, esta província é a que detém menor proporção das médias explorações com 

cajueiros. 

 

As restantes províncias são responsáveis por 16% das médias explorações com cajueiros. 

 

Relativamente às grandes explorações com cajueiros, pode observar-se a seguinte distribuição por 

província: 

 

Gráfico 8 

Distribuição das grandes explorações com cajueiros por província 

 
Fonte: CAP (2011). 

 

As grandes explorações com cajueiros concentram-se maioritariamente na província de Inhambane 

(26% do total das grandes explorações com cajueiros). A província de Gaza detém 20% das mesmas. 

Depois segue a província de Sofala (17%), Nampula (15%) e Maputo (10%). As outras províncias 

detêm 12% do total das grandes explorações com cajueiros. 

 

O gráfico seguinte mostra a distribuição dos cajueiros por tipo de exploração. 

 

Gráfico 9 

Distribuição do número de árvores (cajueiros) segundo o tipo de exploração 

 
Fonte: CAP (2011). 
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Através do gráfico, pode verificar-se que 98% dos cajueiros são plantados em pequenas explorações 

(equivalente a 37.5 milhões de árvores, num total de 38.2 milhões). Pouco mais de 1% das árvores 

encontram-se em explorações de dimensão média. E as grandes explorações são responsáveis por 

apenas 0.4% do total de cajueiros plantados, ou seja, aproximadamente 150 mil árvores. 

 

Relativamente à distribuição dos cajueiros por província, apresenta-se o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 10 

Distribuição do número de árvores (cajueiros) por província 

 
Fonte: CAP (2011). 

 

Nota-se claramente que a maior parte dos cajueiros está concentrada na província de Nampula, cerca 

de 40% do total árvores, isto é, 15.5 milhões de cajueiros. Outra província que concentra uma grande 

percentagem de cajueiros é a província de Inhambane, com cerca de 23% (8.6 milhões de cajueiros). 

Estas duas províncias são responsáveis pelo plantio de pouco mais de 60% das árvores de caju em 

Moçambique. 

 

As províncias de Cabo Delgado, Zambézia e Gaza possuem 13%, 7.7% e 8.4% do total de cajueiros 

plantados, respectivamente. 

 

Em resumo, verifica-se que 92% dos cajueiros estão concentrados em cinco províncias. E a proporção 

de 8% subdivide-se pelas restantes províncias. Matule (2012), na sua apresentação, confirmou este 

dado. 

 

A distribuição dos cajueiros plantados nas pequenas explorações por província é idêntica à 

distribuição do gráfico acima, pelo que os gráficos que se seguem referem-se somente à distribuição 

por província, dos cajueiros das médias e grandes explorações. 

 

Gráfico 11 

Distribuição dos cajueiros das médias explorações por província 

 
Fonte: CAP (2011). 
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A província de Inhambane é responsável por 28% dos cajueiros das médias explorações. Em seguida, 

tem-se a província de Nampula com 23% e a de Cabo Delgado com 20%. Estas províncias 

concentram 70% do total de cajueiros plantados nas médias explorações. 

 

A província de Gaza detém 13% das árvores, e a de Sofala detém apenas 6%. Os 9% que sobram 

distribuem-se por outras províncias. 

 

Relativamente às árvores plantadas nas grandes explorações, pode observar-se o seguinte cenário: 

 

Gráfico 12 

Distribuição dos cajueiros das grandes explorações por província 

 
Fonte: CAP (2011). 

 

No que se refere às grandes explorações, é de reparar que a província de Nampula concentra quase 

metade dos cajueiros plantados nas grandes explorações, cerca de 44%. A província de Inhambane, 

por sua vez, possui pouco mais de 20% dos cajueiros e a de Gaza 15%. 

 

As províncias de Cabo Delgado, Zambézia e Sofala são responsáveis por 8%, 6% e 5% dos cajueiros. 

 

Cerca de 99% dos cajueiros plantados nas grandes explorações estão concentrados em apenas seis 

províncias e 1% distribui-se entre as restantes cinco. 

 

Com o objectivo de verificar o número médio de cajueiros por tipo de exploração, considerou-se o 

número de árvores plantadas em cada tipo de exploração, bem como o número de explorações com 

cajueiros existentes. Sendo assim, elaborou-se o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 13 

Número médio de cajueiros por tipo de exploração 

 
Fonte: CAP (2011). 
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O número médio de cajueiros plantados nas pequenas explorações é de 27 unidades. Nas médias 

explorações, esse número passa para 66 plantas. Nas grandes explorações, pode verificar-se um 

aumento considerável, passando este para 872 plantas. 

 

O gráfico seguinte apresenta o número médio de cajueiros por província. 

 

Gráfico 14 

Número médio de cajueiros por província 

 
Fonte: CAP (2011). 

 

Com se pode observar no gráfico acima, a província de Cabo Delgado tem em média mais cajueiros 

por exploração, nomeadamente 44 cajueiros. Em seguida, tem-se a província de Manica com 42 

cajueiros por exploração. 

 

Destacam-se também as províncias de Inhambane e Nampula com 39 e 38 cajueiros por exploração, 

respectivamente. 

 

b) Comercialização da castanha de caju 

 

O gráfico seguinte mostra a evolução do valor da castanha adquirida ao produtor a preços médios 

constantes de 2011, em meticais (MT). Para este cálculo, considerou-se o volume de castanha 

comercializado e o preço praticado ao produtor
7
. 

 

Gráfico 15 

Valor da castanha adquirida ao produtor (MT/ton) a preços constantes de 2011 

 
Fonte: INCAJU. 

                                                           
7
Sabe-se que a comercialização do caju começa normalmente em  Outubro de um ano e termina nos primeiros 

meses do ano seguinte. Sendo assim, considerou-se os valores da produção comercializada e do preço médio ao 

produtor como sendo referentes ao ano de início da campanha de comercialização. 
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Pode verificar-se que o valor da castanha tem aumentado significativamente durante a série analisada.  

 

Nos primeiros quatro anos analisados, não houve grandes variações no valor da castanha adquirida ao 

produtor. O preço praticado pelo produtor também não sofreu grandes alterações nos anos referidos 

(veja mais adiante). 

 

A partir de 2009, o valor da castanha começou a aumentar, tendo atingido em 2010, o valor mais alto 

registado em toda a série analisada. Neste último ano, a castanha adquirida ao produtor custou, no 

total, mais de dois mil milhões de MT. Este pico foi influenciado, por um lado, pelo incremento da 

quantidade da castanha em bruto comercializada e, por outro lado, pelo aumento do preço praticado 

pelo produtor. 

 

No ano subsequente, registou-se um decréscimo significativo, passando a castanha a custar pouco 

mais de 800 milhões de MT/tonelada. 

 

Para analisar a proporção das vendas da castanha de caju em bruto por província, elaborou-se o 

gráfico que se segue. Os dados apresentados referem-se à campanha agrícola de 2007/08
8
.  

 

Gráfico 16 

Proporção das vendas de castanha em bruto por província 

 
Fonte: Adaptado de Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010). 

 

Verifica-se que a província de Nampula é responsável por quase 50% das vendas da castanha em 

bruto. Pode justificar-se essa percentagem pela proximidade desta província com o porto de Nacala, 

pois grande parte da produção se destina à exportação. 

 

Em seguida, tem-se as províncias de Zambézia, Inhambane, Cabo Delgado e Gaza, cujas vendas 

representam 13%, 10%, 9% e 7% das vendas totais. 

 

Segundo Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010), a província de Nampula é responsável por grande parte 

da produção da castanha em bruto (cerca de 40%), seguida pelas províncias de Zambézia, Inhambane, 

Gaza e Cabo Delgado que contribuem com quotas entre 21% e 10% do volume total. 

 

Como forma de analisar o destino da castanha em bruto, elaborou-se o gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Não foi possível obter informação mais recente. 
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Gráfico 17 

Destino da castanha de caju 

 
Nota: Com excepção dos anos compreendidos entre 2005 e 2009, a rubrica “outros”

9
 inclui a 

indústria. 

  

Devido à falta de informação sobre a castanha destinada à indústria em 2010 e 2011, retirou-se do 

gráfico a proporção de castanha de caju destinada a exportação e outros (com o objectivo de evitar 

uma interpretação equivocada). 

Fonte: INCAJU. 

 

Através do gráfico, verifica-se que até 2004 mais de 50% da castanha em bruto era exportada, sendo a 

percentagem remanescente destinada às fábricas de processamento locais e provavelmente ao 

mercado informal. No entanto, supõe-se que as fábricas de processamento não absorviam grande parte 

da produção, pois esse período coincide com o período do colapso da indústria de processamento e da 

sua recuperação. Assim, pode concluir-se que os restantes 50% da castanha em bruto se destina, em 

grande parte, ao mercado informal. 

 

A partir de 2005, o volume de exportações da castanha em bruto começou a reduzir, atingindo o nível 

mais baixo em 2011 (não representado no gráfico), onde apenas 10% da castanha comercializada foi 

exportada. 

 

É de notar que, entre 2005 e 2009, em média 30% da castanha comercializada em Moçambique 

destinava-se às fábricas de processamento. De acordo com o INCAJU (2010), a redução do nível 

relativo de absorção da castanha pela indústria local deve-se a um rápido crescimento das quantidades 

comercializadas e um lento crescimento das quantidades processadas pelas fábricas. 

 

Pode também verificar-se que, no mesmo período, o volume destinado à rubrica “outros” aumentou, o 

que nos leva a concluir que o sector informal é cada vez mais crescente. 

 

 

2.3. Balança comercial 

 

O INCAJU (2010) considera que as exportações de caju
10

 são fortemente dependentes dos níveis de 

comercialização doméstica e do mercado internacional. 

                                                           
9
 A rubrica “outros” refere-se a: (1) processamento ou venda informal (pois uma percentagem considerável da 

castanha comercializada é processada informalmente e a nível doméstico, sendo a amêndoa vendida nos 

mercados e bazares de todo o país e nas principais rodovias); (2) exportações informais para a Tanzânia 

(estimativas indicam que, do total da castanha comercializada anualmente neste país, cerca de 10% desta é 

proveniente de Moçambique); e, (3) perdas comerciais, entre outros, INCAJU (2010). 
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Segundo Matule (2012), Moçambique é o primeiro exportador de amêndoa de caju em África e o 

quarto maior exportador mundial, mas situa-se longe dos três primeiros países: Vietname, Índia e 

Brasil. 

 

O gráfico que segue mostra a evolução das exportações de caju (em milhões de USD) nos últimos 12 

anos. 

 

Gráfico 18 

Exportação do caju (castanha em bruto + amêndoa de caju) 

 
Fonte: INCAJU. 

 

Pode verificar-se que, nos primeiros quatro anos, as exportações tiveram uma tendência decrescente. 

 

Em 2004, as exportações do caju aumentaram significativamente em relação ao ano anterior, em cerca 

de três vezes. Este aumento deve-se ao facto de a campanha 2004/05 ter sido, até então, a melhor do 

pós-independência. Este nível de produção resultou no aumento para o triplo do volume de 

exportações da castanha de caju. No entanto, outros factores tais como o aumento do preço médio da 

castanha e da amêndoa do caju também influenciaram este aumento. 

 

Nos anos subsequentes, verificou-se um decréscimo no valor das exportações do caju, voltando a 

recuperar níveis mais elevados a partir de 2009. 

 

Em 2010, registou-se o maior valor de exportações verificado em toda a série analisada, que foi 

influenciado, principalmente, pela subida do preço médio da castanha em bruto, bem como da 

amêndoa de caju. No ano seguinte, o valor das exportações sofreu uma redução drástica, passando de 

aproximadamente 73 milhões de USD em 2010 para 22 milhões de USD em 2011. Este decréscimo 

foi impulsionado não só pela redução do preço médio da castanha em bruto, mas também pela 

redução da quantidade exportada. 

 

De uma forma geral, verifica-se uma grande variabilidade interanual do valor das exportações do caju, 

que tem sido influenciado principalmente pela variação do preço médio da castanha em bruto, bem 

como da respectiva quantidade exportada. 

 

Para compreender melhor a evolução do valor da castanha em bruto e da amêndoa de caju, apresenta-

se o gráfico seguinte: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
10

 Neste trabalho, a exportação do caju corresponde ao somatório da exportação da castanha em bruto e da 

amêndoa de caju. 
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Gráfico 19 

Valor da exportação da castanha em bruto e da amêndoa de caju 

 
Fonte: INCAJU. 

 

As exportações da castanha em bruto têm a mesma tendência que as exportações do caju, o que 

comprova o referido no gráfico anterior, pois pode verificar-se que as exportações da castanha em 

bruto têm influenciado em grande medida o valor das exportações de caju. 

 

Verifica-se também grande variabilidade do valor das exportações da castanha, o que pode dever-se à 

variação do preço médio ao longo dos anos, bem como à variação da quantidade de castanha 

exportada. 

 

Relativamente ao valor das exportações da amêndoa de caju, é de notar que este não tem registado 

grandes alterações na série analisada. 

 

As exportações da amêndoa de caju começaram a crescer gradualmente a partir de 2005. No ano 

referido, o crescimento deveu-se ao aumento do preço médio, que sofreu um incremento de 33% em 

relação ao preço do ano anterior. Deveu-se também ao aumento da quantidade exportada em mais de 

100%. No entanto, nos restantes anos, esse crescimento foi influenciado maioritariamente pelo 

aumento do preço médio praticado. 

 

O gráfico seguinte mostra a evolução das exportações da castanha em bruto e da amêndoa de caju em 

toneladas. 

Gráfico 20 

Exportação em toneladas da castanha em bruto e da amêndoa de caju 

 
Fonte: INCAJU. 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

T
o

n
e
la

d
a
s

Exportações de castanha em bruto Exportações de amêndoa de caju



 

 
 

20 
 
 

 

No que se refere à evolução do volume de exportações de castanha em bruto, pode verificar-se que 

esta apresenta a mesma tendência das exportações das mesmas em valor (milhões de USD). 

 

Verificou-se, ao longo da série, grande variabilidade da quantidade de castanha exportada. Em 2004, 

exportou-se cerca de 63 mil toneladas da castanha em bruto, a maior quantidade exportada em toda a 

série analisada. 

 

Relativamente às exportações de amêndoa de caju, pode notar-se que não houve grandes variações na 

quantidade exportada nos doze anos analisados. Este facto comprova o que se observou no gráfico 

anterior, pois o aumento do valor das exportações não tem sido influenciado por incrementos na 

quantidade exportada, mas sim por aumentos no preço médio. 

 

Como forma de analisar a proporção das exportações de caju nas exportações totais, elaborou-se o 

gráfico que se segue. Nesta análise, faz-se a distinção entre as exportações totais e as exportações sem 

grandes projectos. Para o cálculo desta percentagem, consideraram-se as exportações em valor 

(milhões de USD). 

Gráfico 21 

Proporção da exportação de caju nas exportações totais 

 
Fonte: INCAJU. 

 

As exportações de caju representam entre 1% a 7% das exportações totais (incluindo grandes 

projectos). A percentagem mais elevada foi verificada em 2000 e a mais baixa em 2008. 

 

Considerando a proporção das exportações de caju nas exportações sem grandes projectos, pode 

verificar-se que essa percentagem passa para um intervalo de 2% a 13%. No entanto, têm-se registado 

grandes alterações ao longo dos anos. 

 

A percentagem mais elevada (13%) foi registada em 2010, ano em que também se registou o maior 

nível de exportações, em termos de valor, da castanha em bruto. 
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Gráfico 22 

Proporção da exportação de caju nas exportações agrícolas totais 

 
Fonte: FAO para exportações agrícolas totais e INCAJU para exportações de caju. 

Através do gráfico, pode verificar-se que, em 2000, as exportações de caju representaram 

aproximadamente 40% das exportações agrícolas (percentagem mais alta verificada em toda a série 

analisada), tendo, as subsequentes, apresentando decréscimos consideráveis nos três anos.  

 

Em 2004, esta percentagem cresceu consideravelmente, atingido os 36%. A percentagem mais baixa 

foi registada no último ano em análise, ano em que tanto a produção comercializada, assim como as 

exportações da castanha em bruto sofreram um decréscimo. 

 

De uma forma geral, pode verificar-se que a proporção das exportações de caju, nas exportações 

agrícolas, têm diminuído nos últimos anos analisados. 

 

2.4.  Preços internacionais e nacionais ao produtor 

 

a) Preços de exportação 

 

Para analisar o preço de exportação da castanha em bruto e da amêndoa de caju, fez-se o rácio entre a 

quantidade de castanha e amêndoa exportada e o valor da exportação, obtendo, desse modo, o preço 

médio de exportação
11

.  

 

O gráfico que segue mostra a evolução do preço médio de exportação da castanha em bruto e da 

amêndoa de caju no período entre 2000 e 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Utilizou-se este rácio pelo facto de não se ter tido acesso ao preço de exportação e o rácio poderá dar um valor 

aproximado. 
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Gráfico 23 

Preço médio de exportação da castanha em bruto e da amêndoa de caju 

 
Fonte: INCAJU. 

 

Claramente verifica-se que o preço médio de exportação da amêndoa de caju é superior ao da 

castanha em bruto. A amêndoa de caju custa, em média, seis vez mais que a castanha em bruto
12

. 

 

Apesar do preço médio de exportação da castanha em bruto ser baixo, este apresentou uma tendência 

crescente entre 2000 e 2010, tendo sofrido um decréscimo em 2011. Em 2010, a castanha em bruto 

registou o preço mais alto verificado em toda a série analisada (1,300.00 USD) e o preço mais baixo 

foi registado em 2001 (aproximadamente 400.00 USD). 

Relativamente à amêndoa de caju, nota-se que, a partir de 2003, o preço de exportação desta começou 

a registar uma tendência crescente. O preço mais alto foi registado em 2011 (cerca de 5,800.00 USD) 

e o mais baixo em 2002 (quase 1,800.00 USD). 

 

Pode verificar-se que o preço de exportação mais alto da castanha em bruto não consegue alcançar o 

preço mais baixo da amêndoa de caju. 

 

Através deste gráfico, pode compreender-se a importância de aumentar o volume da castanha 

processada exportada, pois seria uma forma de acrescentar valor ao produto dentro do país, podendo 

assim obter rendimentos mais elevados com a comercialização do mesmo, o que, beneficiaria uma 

vasta camada de pequenos produtores e processadores de castanha. 

 

 

b) Preços nacionais ao produtor 

 

De acordo com Kanji et al (2004), o preço pago ao produtor depende de factores como: (1) preços 

internacionais; (2) qualidade da castanha; (3) número de intermediários; e (4) o momento e local da 

venda. 

 

Como forma de analisar o preço médio praticado pelo produtor moçambicano, elaborou-se o gráfico 

que segue. Esta análise refere-se ao período entre 2000 e 2011. Incluiu-se no gráfico a produção 

comercializada (toneladas), com o objectivo de verificar a relação existente entre as duas variáveis. 

 

 

                                                           
12

 De acordo com os comentários do Dr. Carlos Costa (a quem apresento os meus agradecimentos), esta 

afirmação pode considerar-se aceitável, na medida em que a matéria-prima tem, normalmente, um preço inferior 

ao produto final. E pode considerar-se viável, tendo em consideração que são necessários 5kg de castanha em 

bruto para fazer 1kg de amêndoa de caju. 
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Gráfico 24 

Evolução da produção total comercializada e do preço médio ao produtor 

 
Nota: Para uma melhor apresentação gráfica, optou-se por colocar a escala da direita para o preço ao 

produtor. 

Fonte: INCAJU. 

 

Através do gráfico, pode verificar-se que o preço médio ao produtor apresenta uma tendência 

crescente ao longo da série, com uma queda considerável em 2011. 

 

É de notar que o preço médio, praticado em 2000, representa 29% do preço médio praticado em 2011. 

Em 2010, foi praticado o preço médio mais alto registado em toda a série, passando a tonelada da 

castanha de caju a custar em média 20.000,00 MT/tonelada. 

 

Relativamente à produção comercializada, verifica-se uma tendência crescente ao longo dos anos, 

apesar de se ter registado, em alguns anos, uma redução na quantidade da castanha comercializada. 

 

O menor volume da castanha de caju comercializado (pouco mais de 42 mil toneladas de caju) foi 

verificado em 2003. No ano seguinte, o volume comercializado registou um acréscimo considerável 

(cerca de 104 mil toneladas). 

 

Em 2005, o desempenho da campanha de comercialização baixou novamente, tendo sido influenciado 

por factores como: (1) seca e estiagem, que ocorreram em períodos de floração das árvores, 

consequentemente grande parte das flores morreu, situação que causou a redução da frutificação dos 

cajueiros; (2) fraca produção de produtos alimentares de subsistência consociados com o caju, 

resultando no aumento do autoconsumo da castanha pelos produtores e, em consequência, houve 

menor quantidade de castanha comercializada; (3) elevados níveis de humidade atmosférica (o que 

propicia o ataque de pragas); (4) a chuva não caiu na época certa; e (5) o período fresco foi seguido 

por um período muito quente, prejudicando a floração e, consequentemente, a frutificação, (INCAJU, 

2010). 

 

O ano de 2010 destacou-se como sendo o ano em que grande quantidade da castanha de caju foi 

comercializada, cerca de 112 mil toneladas, o nível mais alto do pós-independência. No entanto, não 

foi possível manter esse nível de produção comercializada no ano seguinte, tendo esta reduzido para 

62 mil toneladas (uma redução de cerca de 50% em relação ao ano anterior). 

 

De uma forma geral, por um lado, não se pode afirmar a existência de uma relação entre estas duas 

variáveis, pois o preço apresenta uma tendência crescente em toda a série, enquanto a produção 

comercializada sofreu diminuições em alguns anos analisados. Mas, por outro lado, pode verificar-se 

que, nos últimos três anos analisados, o volume de produção comercializado e o preço ao produtor 

apresentaram uma relação directa. 
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2.5. O caju moçambicano no mercado internacional 

 

Segundo Kanji et al (2004), a Índia, o Brasil e o Vietname são os maiores produtores da castanha em 

bruto. Este autor considera a Índia como sendo o maior importador da castanha em bruto, pois compra 

a maior parte da produção comercializada de Moçambique. 

 

Kanji et al (2004) afirmam ainda que os compradores exigem o cumprimento de padrões de 

qualidade, por parte dos exportadores, o que se tem revelado difícil para o caso de Moçambique, pois, 

em comparação com outros países, a qualidade não tem sido elevada e a capacidade de monitoria 

desta, ao longo da cadeia de fornecimento, é variável. 

 

 

2.6. Volume de crédito agrícola para o subsector do caju 

 

O gráfico que se segue mostra a distribuição total do crédito agrícola por produto, no período entre 

2003 a 2011. 

 

Gráfico 25 

Distribuição do crédito agrícola por produto (2003 – 2011) 

 
Fonte: Banco de Moçambique (BdeM) (vários anos). 

 

Observando o gráfico acima, verifica-se que o açúcar é o produto que mais se tem beneficiado de 

crédito nos nove anos analisados. 

 

Depois, seguem os outros produtos e o algodão. É de notar que o subsector do caju, entre 2003 e 2011 

somente beneficiou de 7% do total do crédito agrícola. 

 

Os produtos como copra, chá, pecuária,   silvicultura e exploração florestal somaram cerca de 13% do 

total de crédito concedido à agricultura. 

 

Para analisar o volume de crédito agrícola destinado ao subsector do caju, elaborou-se o gráfico 

seguinte: 
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Gráfico 26 

Evolução do crédito agrícola para o subsector do caju (preços constantes de 2011) 

 
Fonte: BdeM (vários anos). 

 

Pode verificar-se uma queda significativa no volume de crédito agrícola destinado ao subsector do 

caju nos primeiros três anos avaliados. Essa queda explica-se: 1) pelo encerramento das grandes 

empresas no início da década; e 2) parte significativa desse crédito não se refere a novos 

financiamentos, mas sim às dívidas que as empresas colapsadas detinham no sistema financeiro
13

. 

 

O ano de 2005 caracterizou-se por apresentar o mais baixo volume de crédito registado em toda a 

série analisada, variando de aproximadamente 200 milhões de MT em 2004 para 67 milhões de MT 

no ano seguinte.  

Nos anos subsequentes, começou a registar-se um aumento gradual no volume de crédito destinado a 

este subsector, registando, em 2011, um valor de 300 milhões de MT. 

 

Apesar deste incremento no volume de crédito, é de notar que o valor alcançado em 2011 é elevado, 

porém, inferior ao registado em 2000 (mais de 400 milhões de MT). 

 

Com o objectivo de mostrar a evolução da percentagem do crédito agrícola e do crédito à economia 

que é destinada ao subsector do caju, elaborou-se o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 27 

Evolução da proporção do crédito ao subsector do caju em relação ao crédito agrícola e ao crédito 

total à economia 

 
Fonte: BdeM (vários anos). 
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 De acordo com os comentários feitos pelo Dr. Matule. 
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É de notar que o crédito ao subsector do caju representa uma parte insignificante do crédito total 

destinado à economia. E esta percentagem tem uma tendência a reduzir ao longo dos anos, pois, 

passou de aproximadamente 2% em 2003 para menos de 0.5% em 2011. 

 

No que se refere à percentagem do crédito agrícola destinado ao subsector do caju, pode constatar-se 

que este indicador segue uma tendência idêntica ao do volume de crédito no subsector de caju. 

 

É de referir que, em 2003, o subsector do caju recebeu cerca de 12% do crédito agrícola. O ano em 

referência destacou-se por apresentar a maior percentagem observada em toda a série. Destaca 

-se que a quase totalidade do crédito destinado ao subsector do caju beneficia a comercialização da 

castanha e a industrialização, não tendo efeitos sobre a produção. 

 

Nos dois anos seguintes, esta proporção teve tendência a reduzir, atingindo, em 2005, o valor mais 

baixo da série. Nos anos subsequentes, o peso do crédito ao subsector do caju aumentou 

relativamente, mas não chegou a atingir o valor registado em 2003. 

 

 

2.7. Emprego no sector industrial 

 

De acordo com o INCAJU (2010), o país tem vindo a assistir a emergência e a consolidação da 

pequena e média indústria de processamento da castanha de caju, que apresenta as seguintes 

características: (1) é de pequena e média dimensão (com capacidade instalada até 5000 toneladas); (2) 

utiliza tecnologia semi-mecânica de descasque (que parte menos amêndoas); e (3) é de mão-de-obra 

intensiva, o que permite a geração de mais postos de trabalho, renda e dinamização da economia rural. 

 

O gráfico que segue mostra a evolução do número de trabalhadores das fábricas de processamento no 

período entre 2006 e 2010. 

Gráfico 28 

Número de trabalhadores nas fábricas de processamento de caju 

 
Fonte: INCAJU (2010). 

 

Através do gráfico, pode verificar-se que o número de trabalhadores, nas fábricas de processamento, 

tem crescido ao longo dos anos, passando de aproximadamente 5000 trabalhadores em 2006 para 

quase 9000 trabalhadores no último ano em análise, o que significa que houve um aumento na ordem 

dos 84%
14

. 

 

O número de fábricas em actividade diminuiu em 2009, mantendo-se constante no ano seguinte. Esta 

passou de 23 (2008) para 16 (2009). Apesar da redução do número de fábricas, a capacidade instalada 

                                                           
14

 Nos anos áureos da indústria de processamento de castanha em Moçambique, os postos de trabalho gerados 

eram mais de 10 mil. 
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aumentou de 33 400 toneladas em 2008 para 39 mil toneladas no ano seguinte. Por seu turno, o 

processamento efectivo não registou um aumento na mesma proporção, passando de 24 mil toneladas 

para 24 013 toneladas nos anos em análise. Neste período, o número de trabalhadores também 

aumentou, tendo passado de 6 416 para 7 mil. 

 

Em 2010, o número de fábricas manteve-se, assim como a capacidade instalada. No entanto, o 

processamento efectivo aumentou para 26 615 toneladas e o número de trabalhadores para 8 755. Isto 

significa que, com o mesmo número de fábricas e a mesma capacidade instalada, se registou um 

crescimento em 11% no processamento efectivo e 25% no número de trabalhadores. 

 

De uma forma geral, afirma-se que o número de trabalhadores cresce mais rápido que a quantidade da 

castanha processada. Este facto, por sua vez, leva-nos a concluir que a produtividade por trabalhador 

tem uma tendência decrescente (veja o gráfico 33 na secção dos factores de competitividade). 

 

 

3. A CADEIA DE VALOR DO CAJU 

 

Segundo Francisco e Barrenho (2008), o conceito de valor acrescentado é um conceito fundamental 

na avaliação do desempenho da produtividade, da redução dos custos, da competitividade e da 

geração de riqueza no sentido do desenvolvimento, entre outros aspectos. É preciso ter em conta que 

“o valor acrescentado agrega e sintetiza uma multiplicidade de relações e processos de diferentes 

escalas, desde o micro (empresa ou produtor individual), passando pelo meso (sector de actividade) 

até ao nível macro (agregado nacional)… O desempenho da cadeia de valor pode ser avaliado 

mediante a sua capacidade de gerar benefícios económicos e sociais aos seus participantes”, 

(Francisco e Barrenho, 2008). 

 

A produção de caju tem um papel muito importante na economia de Moçambique, na medida em que 

proporciona renda para milhões de habitantes em todo o país, desde os produtores, comerciantes 

formais e informais, aos trabalhadores das indústrias e aos vendedores dos mercados do país, 

(Martins, 2010). 

 

Matule (2012) refere que a comercialização da castanha de caju ocorre no centro e norte do país em 

momentos de escassez da castanha no mercado internacional.  

 

Segundo Technoserve (2009), a cadeia de valor do caju é complexa, pois é composta por muitos elos 

de ligação entre vários intermediários, sendo estes nacionais e estrangeiros. 

 

Segundo o Ministério da Agricultura (MINAG) (2010), “a maior parte do caju é produzido pelo sector 

familiar com dupla finalidade: o mercado e o consumo familiar. Pequenos comerciantes compram o 

caju do sector familiar e vendem‐no aos comerciantes de maior escala que, por sua vez, ou o exportam 

em bruto ou o vendem às pequenas fábricas existentes”. 

 

A figura que segue, mostra o esquema da comercialização do caju, desde o produtor/apanhador de 

caju até ao consumidor no exterior. Nesta figura, não se incluiu os agentes que estão por detrás do 

produtor, pois segundo Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010), o INCAJU é o único fornecedor de 

quantidades significantes de inputs, sendo assim os demais fornecedores não têm um papel importante 

nesta análise. 
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Figura 3 

O sistema da comercialização do caju 

 
Fonte: Adaptado de Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010). 

 

De acordo com a figura acima, pode verificar-se que o produtor vende a castanha em bruto para três 

tipos de agentes económicos. O destino da castanha comprada ao produtor tem em conta o tamanho da 

exploração, o volume de produção, a localização, entre outros factores. Os pequenos agricultores 

tendem a vender a sua castanha directamente ao consumidor
15

 ou a pequenos comerciantes locais. No 

entanto, os médios e grandes produtores vendem a sua castanha aos comerciantes locais (de maior 

porte) ou então directamente às unidades de processamento, (Grobe-Rüschkamp e Seelige, 2010). 

 

Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010) afirmam que existem 25 unidades de processamento em todo 

país, sendo que metade destas estão concentrada na província de Nampula. 

 

Dependendo também do tamanho, o comerciante local pode vender o seu produto directamente aos 

mercados locais (no caso de pequenos comerciantes), ou ao exportador da castanha em bruto (para o 

caso de companhias de comércio de médio e grande porte). No entanto, os dois tipos de comerciantes 

também podem recorrer ao intermediário, que faz a ligação com a unidade de processamento ou com 

o exportador da castanha em bruto. 

 

Uma parte da castanha, proveniente da unidade de processamento nacional, pode ser vendida ao 

consumidor doméstico e a restantante ser exportada. Neste último caso, vende-se ao importador que 

faz ligação com a fábrica de torragem, selagem /empacotamento final. Ao sair da fábrica, a castanha é 

distribuída pelos retalhistas que vendem ao consumidor. 

                                                           
15

Ou seja, o próprio produtor torna-se também vendedor da sua castanha, na medida em que, este transforma-na 

em produto final e  vende no mercado informal. 

 

 
 

Figura 

O sistema da comercialização do caju 

 
Fonte: Technoserve, ibid em Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010). 

Figura 

O sistema da comercialização do caju 

Fonte: Technoserve, ibid em Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010). 
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Matule (2012) afirma que a cadeia de distribuição é geradora de ineficiências devido a: (1) fraca 

capacidade de distribuição; e (2) deficiente gestão pós-colheita, o que resulta em perda de qualidade 

do produto. Este autor considera ainda que, a entrada de estrangeiros, com vistos de turismo e, muitas 

vezes, com introdução no país de moeda (dólares) em cash na comercialização, desestabiliza o 

mercado. 

 

O gráfico seguinte mostra o valor agregado em cada agente económico da cadeia de valor, os dados 

referem-se à campanha 2007/8: 

Gráfico 29 

Valor agregado em cada agente económico da cadeia de valor 

 
Fonte: Adaptado de Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010). 

O gráfico acima mostra que somente 18% do valor agregado na cadeia de valor é realizado no país. 

Os restantes 82% são realizados no exterior. 

 

 De acordo com Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010), este facto deve-se ao baixo nível de 

processamento da castanha de caju em bruto no país, bem como ao facto de a torrefacção e o 

empacotamento para o consumo final, que representam 42% do valor agregado, não serem uma 

prática no país. Sendo assim, o produto deve ser exportado para a transformação em produto final, e 

só assim a castanha poderá ser comercializada e consumida. 

 

Grande parte do valor agregado, realizado no país, é acrescentado pelos produtores, pois estes 

acrescentam 10% ao valor do produto, o que representa pouco mais de metade do valor agregado 

realizado no país. 

 

No exterior, os torradores e empacotadores acrescentam 42% ao valor da castanha e os retalhistas e 

distribuidores participam com 40% do valor final da castanha. Isto significa que pouco mais de 80% 

do valor agregado está concentrado em apenas duas fases (finais) da cadeia de valor. Sendo assim, 

pode afirmar-se que não existe uma distribuição equitativa do valor acrescentado ao produto. 
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4. ANÁLISE SWOT DO SUBSECTOR DO CAJU 

 

Segundo Baptista e Bicho (2006), a análise SWOT corresponde à identificação por parte de uma 

organização (no caso específico do subsector do caju) e de forma integrada dos principais aspectos 

que caracterizam a sua posição estratégica num determinado momento, a nível interno e externo. 

 

A análise interna tem como objectivo identificar os pontos fortes e fracos ligados ao sector. Esta 

identificação é importante para se conhecer os factores críticos de sucesso e de fracasso do sector em 

causa, no entanto, a designação de uma determinada característica como força ou fraqueza pode ser 

alterada ao longo do tempo, na medida em que se podem verificar alterações importantes a nível da 

concorrência e do seu comportamento, (Baptista e Bicho, 2006). 

 

Por sua vez, a análise externa permite identificar as oportunidades e as ameaças que surgem num 

determinado momento, com o objectivo de prever os impactos futuros que estes factores podem ter 

sobre o sector, (Baptista e Bicho, 2006). Sendo assim, para estudar o subsector do caju, fez-se uma 

análise SWOT, destacando-se os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças que o afectam: 

 

Quadro 3 

Análise SWOT do subsector do caju 

PONTOS FORTES 

Longa tradição na produção 

Aumento da capacidade de processamento nos últimos anos 

Facilidade de cultivo 

Na maioria das vezes, é a única cultura comerciável para os pequenos produtores 

(principalmente em Nampula) 

Produção de caju integrado num sistema de cultivo 

Produção de caju favorável em Nampula, devido à proximidade com o porto de 

Nacala 

Disponibilidade e baixo custo de mão-de-obra 

PONTOS FRACOS 

Baixa produtividade 

Insuficiente taxa de reposição de cajueiros 

Baixa taxa de sobrevivência das mudas plantadas 

Baixa qualidade da castanha produzida 

Insuficiente investigação e extensão 

Acesso ao crédito limitado, particularmente dos pequenos produtores 

Deficiente transferência de tecnologias aos produtores 

Escasso capital humano 

Elevado absentismo do factor trabalho no meio rural e pouca formação no 

trabalho 

Incidência de doenças com implicações na certificação da exportação 

Estrutura oligopsónica ou monopsónica do mercado da castanha 

OPORTUNIDADES 

Aumento da demanda por castanha de caju no mercado internacional 

Forte envolvimento do sector privado no processamento 

Esperado aumento do preço ao produtor 

AMEAÇAS 

Catástrofes naturais 

Espera-se, a longo prazo, uma redução das precipitações em virtude da mudança 

do clima 

Políticas nacionais que não promovem o ambiente de negócios 

Dependência das variações da taxa de câmbio, geralmente valorizadas, 

prejudicando as exportações e os produtores 

Taxas de juro muito elevadas 

Fonte: Adaptado de Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010) e de Matule (2012). 
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No quadro anterior, pode constatar-se, que o subsector do caju, em Moçambique, possui muitos 

pontos fortes. Moçambique produz castanha de caju há um tempo considerável, sendo que, na década 

de 70, mais de metade da produção mundial da castanha de caju era proveniente deste país. Tem-se 

verificado também, nos últimos anos, um aumento da capacidade de processamento, derivado do 

aumento destas fábricas. 

 

As condições climáticas e de solo também favorecem o cultivo de cajueiros. A distância dos 

principais mercados alimentares é também um factor natural de competitividade. De acordo com 

Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010), os cajueiros são cultivados predominantemente nos distritos 

localizados nas zonas costeiras das províncias, são relativamente resistentes à seca e não apresentam 

grandes exigências quanto à fertilidade do solo. Este autor afirma, ainda, que o facto de a província de 

Nampula (província responsável por grande parte da produção de caju) estar distante das outras 

províncias cuja demanda alimentar é alta favorece a produção de caju, pois, a produção de produtos 

alimentares acarretaria custos elevados de transporte. Neste caso, o caju é exportado directamente 

através do Porto de Nacala, o que, por sua vez, torna o produto mais competitivo. 

 

Outro ponto forte reside no facto de o caju ser praticamente a única cultura comercializável para os 

pequenos agricultores, pois normalmente, estes cultivam bens alimentares em pequenas quantidades 

para o seu consumo e, com o rendimento que obtêm na venda da castanha de caju, podem comprar 

outros bens essenciais para as suas necessidades básicas. Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010) 

confirmam esta afirmação: “Os pequenos produtores na província de Nampula são, em sua grande 

maioria, agricultores de subsistência... a colheita de caju começa no final da temporada seca, 

considerada a estação mais crítica para a sobrevivência dos agricultores pobres. Assim, eles 

aproveitam a oportunidade para colher o caju, vendê-lo imediatamente e comprar alimentos com o 

dinheiro obtido da venda”. 

 

Para além disso, a produção de caju é integrada num sistema de cultivo, ou seja, é consociada com 

culturas alimentares. A proximidade da província de Nampula com o porto de Nacala permite 

exportar com facilidade, grande parte da produção desta província, o que, por sua vez, reduz os custos 

de transporte e, consequentemente, os custos de exportação. 

 

Relativamente aos pontos fracos, pode destacar-se à baixa produtividade dos cajueiros, que se deve 

principalmente: (1) à idade dos cajueiros (veja mais adiante os factores de competitividade); (2) à 

prevalência de pragas e doenças; e (3) às queimadas descontroladas. Grobe-Rüschkamp e Seelige 

(2010) e Matule (2012) confirmam esta afirmação. 

 

Ao referido acima, pode acrescentar-se a insuficiente taxa de reposição de cajueiros, que se pode 

justificar pela falta de interesse dos pequenos produtores (que representam mais de 90% dos 

produtores de caju) no plantio de árvores de caju, fraco sistema de monitoria das mudas no terreno, 

disponibilidade limitada de mudas de boa qualidade, e falta de interesse do sector privado nos 

serviços de extensão e fomento, (Grobe-Rüschkamp e Seelige, 2010). 

 

A qualidade das castanhas produzidas localmente é baixa, e pode dever-se aos factores acima 

mencionados, bem como à idade avançada das árvores e ao uso de técnicas ineficientes no processo 

de colheita e pós-colheita. 

 

A estas fraquezas, acrescentam-se: (1) a baixa taxa de sobrevivência das mudas no terreno; (2) o baixo 

nível de investigação, pois segundo Matule (2012) existem menos de dez investigadores 

especializados em caju; (3) a baixa absorção/transferência de tecnologia pelos produtores; (4) limitado 

acesso ao crédito; (5) escasso capital humano; (6) elevado absentismo; (7) incidência de doenças; e 

(8) a estrutura do mercado. 
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No que se refere às oportunidades, tem-se verificado um aumento da demanda por castanha de caju no 

mercado internacional e um forte envolvimento do sector privado no processamento da castanha em 

bruto (aumento gradual do número de fábricas de processamento) e espera-se um aumento do preço 

ao produtor, que pode ter a sua causa nos dois factores acima mencionados. 

 

No entanto, não se pode deixar de lado as ameaças que podem afectar este subsector, nomeadamente: 

catástrofes naturais, escassez de chuvas e políticas nacionais que não promovem o ambiente de 

negócios. 

 

 

5. FACTORES DE COMPETITIVIDADE 

 

Como forma de analisar alguns factores de competitividade do subsector do caju, consideraram-se os 

doze pilares de competitividade utilizados pelo World Economic Forum (WEF) nos relatórios do 

Índice de Competitividade Global (ICG). 

 

Cada um dos pilares de competitividade engloba um conjunto de indicadores. De acordo com esses 

indicadores, seleccionaram-se aqueles que podem estar directa ou indirectamente relacionados com o 

subsector do caju. Em alguns casos, englobou-se um conjunto de indicadores relacionados em um 

único. 

 

Considerou-se que os pilares, que mais influenciam ou que à partida têm alguma relação com o 

subsector do caju, são: 1º pilar – instituições; 2º infra-estruturas; 3º ambiente macroeconómico; 5º 

educação superior e formação; 6º eficiência no mercado de bens; 7º eficiência no mercado de 

trabalho; 8º desenvolvimento do mercado financeiro; 9º disponibilidade e tecnologia; 11º sofisticação 

do negócio; e, 12º inovação. 

 

5.1. Instituições 

 

Poder da protecção do investidor no subsector do caju 

 

Um artigo, publicado no Diário Económico de 30 de Maio de 2006, afirma “um dos assuntos que 

preocupam ao potencial investidor no sector agrícola é a propriedade da terra, que, conforme a 

legislação moçambicana, é exclusivamente estatal. Não são poucos os que apontam este como o 

principal travão para a atracção de investidores”. 

 

5.2.  Infra-estruturas 

 

Neste pilar, foram considerados indicadores importantes os seguintes: (1) qualidade das estradas; (2) 

qualidade dos caminhos de ferro; e (3) qualidade dos portos. 

 

A qualidade das infra-estruturas tem grande importância, no que se refere ao transporte da 

mercadoria, no caso específico da castanha de caju. Kanji et al (2004) confirmam: “A possibilidade de 

os pequenos produtores venderem a sua castanha de caju depende do seu acesso aos mercados, o que, 

por sua vez, depende muito do acesso às estradas principais e da distância a que estas ficam”. 

 

A maior parte das fábricas de processamento encontra-se na província de Nampula, e grande 

percentagem da produção desta província destina-se à exportação, provavelmente, devido à 

proximidade com o Porto de Nacala, daí a importância da qualidade dos portos.  

 

Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010) afirmam “na região sul do país, as exportações vão 

principalmente para a África do Sul via transporte rodoviário. As poucas unidades de processamento 



 

 
 

33 
 
 

nas províncias de Gaza e Inhambane cooperam de forma pouco estreita, por exemplo, através do 

compartilhamento de camiões”. 

 

MINAG (2010) acrescenta “na região norte do país, que é a região de maior produção agrícola, o 

acesso rodoviário limita a intervenção dos agentes de comercialização, particularmente no período 

chuvoso. Não existe um subsector de transporte especializado para o comércio agrícola. Não existe 

um sistema ferroviário a ligar o norte e o sul do país. O melhoramento das infra‐estruturas várias e da 

rede de transportes e comunicação... constitui outro desafio importante para o aumento da produção 

agrária”. 

 

Sendo assim, se as infra-estruturas estiverem danificadas ou mal conservadas, os custos de transporte 

podem aumentar, o que, por sua vez, poderá elevar o preço da castanha, tornando, desse modo, o 

produto menos competitivo. 

 

5.3. Ambiente macroeconómico 

 

Neste pilar, achou-se pertinente analisar a evolução da inflação e da taxa de câmbio. 

 

a) Inflação 

 

A inflação evoluiu da seguinte forma: 

 

 

Gráfico 30 

Inflação 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE). 

 

Pode observar-se que a inflação tem registado uma grande variabilidade inter-anual. O valor mais 

elevado foi verificado em 2001, quando atingiu 22%. A partir de então, verificou-se uma redução 

gradual da taxa de inflação. 

 

No entanto, em 2010, a inflação voltou a registar um valor elevado (17.4%). Segundo o BdeM (2010), 

esta subida da inflação deve-se a um conjunto de factores internos e externos, destacando-se os 

seguintes: (1) revisão, em alta, dos preços de alguns produtos administrados, com particular destaque 

para os combustíveis líquidos no mercado nacional; (2) fraca oferta de frutas e vegetais na cidade de 

Maputo; (3) o efeito da propagação do aumento da liquidez no mercado, decorrente das medidas 

fiscais e monetárias de estímulo, adoptadas pelo Governo e Banco de Moçambique em 2009, no 

contexto da mitigação do impacto da crise financeira internacional, que resultaram numa forte 

expansão do crédito à economia e despesas públicas; (4) fortalecimento do rand; e, (5) depreciação 

anual média do metical, face ao dólar norte americano, entre outros aspectos. 
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Como já foi dito anteriormente, os produtores de caju não têm grandes custos de produção, pois os 

cajueiros são cultivados maioritariamente por pequenos produtores, e estes não vêem o cultivo do caju 

como uma actividade, pelo que não têm os cuidados que deveriam ter com a plantio e no acto da 

colheita. E, sabe-se também que uma pequena parte das mudas distribuídas pelo INCAJU é gratuita 

(nomeadamente, 10 mudas), pelo que os produtores não têm um custo de produção significante. 

Significa que um aumento da inflação não teria grande impacto nos seus custos de produção. 

 

No entanto, como a maior parte dos agricultores usa o rendimento adquirido pela venda da castanha 

para a compra de alimentos básicos necessários para a sua sobrevivência, então pode dizer-se que um 

aumento da inflação poderia fazer com que os produtores aumentassem o preço da castanha, com o 

objectivo de adquirir um rendimento maior para fazer face ao aumento de preços dos bens básicos. 

Entretanto, se o crescimento do preço ao produtor não se situar acima do da inflação, então o produtor 

estará a empobrecer. 

 

Enquanto isso, o aumento da produção da castanha, a curto prazo, depende fundamentalmente do 

clima, não permitindo ao produtor medidas de ajustamento aos mercados, ficando dependente do 

preço que não controla, e do clima. Outros factores, que podem aumentar a produção, como o 

combate às pragas, a limpeza do cajual e maior número de árvores em produção, não têm reflexos a 

curto prazo. 

 

O gráfico, que se segue, mostra a evolução da inflação acumulada e da variação acumulada do preço 

ao produtor: 

 

Gráfico 31 

Inflação e preço ao produtor 

 
Fonte: INCAJU para preço ao produtor e INE para inflação. 

 

O preço ao produtor apresenta uma tendência crescente na série em análise. Por sua vez, a inflação 

apresenta grande variabilidade ao longo da série. Através da linha de tendência, foi possível verificar 

que a inflação apresenta uma tendência decrescente ao longo dos anos. E como os preços são 

crescentes, espera-se melhoria da renda do produtor. 

 

Nos dois últimos anos analisados, estes dois indicadores apresentaram uma relação directa, visto que, 

em 2010, houve um aumento da inflação (de 2% em 2009 para 17.4% no ano seguinte) e o preço ao 

produtor registou um acréscimo de quase 70%, em relação ao preço observado em 2009. No ano 

seguinte, os dois indicadores registaram decréscimos. 

 

De uma forma geral, pode concluir-se que a inflação não tem influenciado significativamente o preço 

ao produtor, o que já foi referido anteriormente.  
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b) Estabilidade cambial 

 

Relativamente à estabilidade cambial, apresenta-se o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 32 

Câmbio médio anual 

 
Fonte: BdeM (vários anos). 

 

Pode verificar-se que o câmbio médio anual tem registado uma tendência crescente ao longo dos anos, 

ou seja, o metical tem sofrido depreciações consecutivas. 

 

O valor mais alto foi registado em 2010, quando o câmbio atingiu 32.9 MT/USD. De acordo com o 

BdeM (2010), esta depreciação do metical face ao dólar americano deveu-se principalmente: (1) ao 

efeito conjugado do atraso, no 1º trimestre, dos desembolsos de fundos de apoio ao orçamento do 

Estado; (2) à acentuada pressão sobre a procura de divisas para fazer face às importações 

(principalmente dos combustíveis líquidos); (3) à deterioração contínua da balança de pagamentos 

(excluindo as operações dos grandes projectos), resultante da crise financeira; (4) à intervenção do 

BdeM no mercado de divisas; e (5) à redução das exportações e dos preços internacionais (2008 – 

2009/2010), entre outros aspectos. Por sua vez, em 2011, o metical sofreu uma apreciação face ao 

dólar. 

 

Sabe-se que uma desvalorização da moeda nacional incentiva as exportações. Sendo assim, pode 

dizer-se que a depreciação do metical pode ter efeitos positivos para os exportadores de castanha, no 

entanto, este benefício faz-se sentir, em grande medida, no rendimento dos exportadores, podendo ter 

um efeito indirecto no rendimento dos produtores
16

. 

 

Segundo Matule (2012), as fábricas de processamento têm total dependência tecnológica no que se 

refere à importação de equipamentos, peças, embalagens, entre outros. Neste contexto, uma 

desvalorização da moeda tornaria esses factores e inputs mais caros, o que, por sua vez, elevaria os 

custos de produção e, consequentemente, desencadearia a um aumento do preço da castanha 

processada, que, consequantemente, tornaria o produto nacional menos competitivo no mercado 

internacional. 

 

Para o caso de uma apreciação da moeda, poderiam observar-se efeitos contrários aos acima 

mencionados. 

 

De uma forma geral, pode afirmar-se que as variações da taxa de câmbio não têm um efeito directo 

sobre o rendimento dos produtores (através de ajustamentos dos preços conforme as variações da taxa 

de câmbio, como mecanismos de transmissão à economia real das medidas de política económica), 

                                                           
16

Na medida em que os exportadores podem estar dispostos a pagar mais pela castanha adquirida ao produtor. 
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podendo, no entanto, influenciar positiva ou negativamente no rendimento dos exportadores da 

castanha em bruto e, consequentemente, no volume de exportações da castanha. Alterações na taxa de 

câmbio também podem influenciar os custos de produção das fábricas de processamento, bem como o 

preço e a quantidade da castanha processada. 

 

 

5.4. Educação Superior e Formação 

 

Existem 32 investigadores na Direcção da Agricultura e Recursos Naturais (DARN), dos quais 17 são 

licenciados, 8 têm o nível de mestrado e 7 têm o nível de doutoramento (PhD.). 

 

Matule (2012), na sua apresentação, afirmou que não existe um corpo de investigadores à altura dos 

desafios, tendo referido que existem menos de 10 investigadores especializados em caju. 

 

Segundo o MINAG (2010), as instituições do sector agrário, em Moçambique, possuem fragilidades 

que contribuem para o fraco desempenho das mesmas, destacando-se a falta de recursos humanos 

devidamente formados e capacitados, particularmente a nível provincial e distrital. 

 

Por sua vez, o estudo do INCAJU (2010) refere que 12 técnicos que desenvolvem actividades de 

investigação do caju e extensão rural nas províncias de Nampula, Inhambane, Zambézia, Gaza e 

Sofala, foram treinados por sete dias, na área de agro-técnica do caju e extensão rural, no Instituto de 

Investigação Agrária de Naliendel e na República Unida da Tanzania. 

 

Com isto, pode dizer-se que Moçambique ainda necessita de quadros especializados nesta área, que 

desenvolvam técnicas que se adaptem às condições do país. 

 

5.5.  Eficiência no Mercado de Bens 

 

a) Intensidade da concorrência local e dimensão do domínio do mercado 

 

De acordo com Kanji et al (2004), os agricultores, que vivem mais afastados das estradas principais, 

têm menos compradores e ainda menos poder negocial sobre os preços, e os agricultores, que podem 

armazenar a castanha bruta e vendê-la no fim da campanha, conseguem obter um preço muito mais 

elevado. 

 

Relativamente à castanha processada, pode afirmar-se que não existe muita concorrência, pois, de 

acordo com Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010), a maior parte dos processadores da região norte 

(região responsável por grande parte da produção de caju) está organizada na Agro Industriais 

Associados (AIA), que se encarrega da exportação conjunta da castanha processada pelos seus 

membros. 

 

Na apresentação realizada no âmbito do Observatório do Meio Rural (OMR), Matule (2012) afirmou 

que a produção e a distribuição de mudas são feitas pelo sector público e enfatizou o fraco 

envolvimento do sector privado. 

 

 

b) Dimensão e efectividade dos impostos 

 

Segundo Hamela (2012), na compra de qualquer produto agrícola ao produtor, incluindo a castanha de 

caju, os intervenientes na operação não pagam o imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Isto é, 

quem compra ao produtor (comerciante grossista, retalhista ou processador) em nenhuma 

circunstância paga o IVA nessa transacção. 
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No entanto, esta isenção só é válida na compra ao produtor, pois no caso de compra a intermediários, 

deve proceder-se ao pagamento do IVA, (Hamela, 2012). 

 

Hamela (2012) acrescenta “...todo IVA pago pelo intermediário é recuperado na operação 

subsequente, por via da dedução do IVA entregue ao Estado no IVA cobrado ao cliente. E, se a 

diferença for negativa, o industrial ou comerciante deve pedir o reembolso dessa diferença... o 

processo de reembolso é moroso e penoso... É assim que alguns operadores, cujos produtos estão 

isentos do IVA, se recusam a pagar o IVA ao fornecedor (não agricultor), remetendo a este a 

responsabilidade de pagar o IVA e pedir o respectivo reembolso (o caso dos processadores de 

castanha de caju e exportadores de amêndoa que está isenta). Resumindo, esta situação cria distorções 

ao funcionamento da cadeia de comercialização e pode provocar a não recuperação do IVA e a sua 

transformação em custo”. 

 

Este é um dos motivos pelos quais o processo de pagamento e cobrança de impostos pode ter uma 

grande influência na competitividade do subsector do caju. 

 

A existência da economia informal também pode distorcer a cadeia de comercialização, na medida em 

que, os comerciantes informais não pagam o imposto e ainda vendem/exportam sem o cobrar. Este 

facto coloca os comerciantes formais em desvantagem, pois, o produto vendido pelos informais torna-

se mais barato. 

 

O pagamento do IVA, pelos processadores (particularmente na província de Nampula), reduz a 

competitividade da amêndoa de caju, pois não têm capacidade de influenciar os preços de venda. Ou 

seja, os processadores têm que acrescentar 17% (que corresponde ao valor do IVA) ao valor pago aos 

intermediários, sendo o acerto do IVA pelas finanças, muitas vezes atrasado. Assim, os processadores 

não têm como recuperar o valor em tempo útil, o que se traduz em redução do lucro, devido ao 

aumento dos custos. Para o caso dos exportadores da castanha em bruto, existe também um 

constrangimento na cobrança do IVA, pois o governo decretou que, primeiro se deve abastecer a 

indústria nacional e só depois o remanescente da produção pode ser exportada. Então, pelos motivos 

acima explicados, as indústrias de processamento não aceitam pagar o IVA, pelo que o pedido de 

reembolso fica a cargo dos fornecedores, e estes, por sua vez, devem arcar com as consequências, que 

podem incorrer pelo pagamento tardio do reembolso
17

. 

 

Como referido acima, pode verificar-se claramente que os fornecedores das indústrias não têm 

interesse nenhum em fornecer castanha as mesmas, fazendo-o somente por imposição do governo. 

Pois, se a castanha fosse exportada directamente, os exportadores não teriam custos adicionais e 

teriam uma margem de lucro maior. 

 

c) Tarifas de comércio externo 

 

De acordo com o artigo 2, ponto nº 1 da Lei do Caju, “A exportação da castanha de caju em bruto fica 

sujeita, por um período não inferior a cinco anos, a uma taxa de sobrevalorização compreendida entre 

18% e 22% a ser paga no acto de embarque, não sendo permitido o pagamento deferido da mesma”. 

Ainda na mesma lei, artigo seguinte pode ler-se: “A receita resultante da aplicação da taxa da 

sobrevalorização é consignada em 80% às acções de fomento da produção do caju e em 20% às 

actividades de incentivo à indústria de processamento de caju”.  

 

De acordo com dados do INCAJU, a taxa de exportação da castanha em bruto entre 2000 e 2011 

permaneceu em 18%. 

                                                           
17

Baseado em Hamela (2012). 
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Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010) afirmam que este imposto foi introduzido com o objectivo de 

proteger a indústria de processamento. De acordo com estes autores, as receitas fiscais são utilizadas 

pelo INCAJU para o financiamento de medidas de apoio aos produtores, as quais englobam a oferta 

de serviços de extensão, a produção de mudas e sua distribuição aos produtores, assim como a 

concessão de subvenções aos pequenos produtores, relativas à aplicação de pesticidas para o controlo 

de pragas. 

 

A aplicação desta taxa gera uma contradição, pois, por um lado, estimula a indústria de 

processamento, para além de que constitui uma fonte de receita para o INCAJU, mas, por outro lado, 

reduz o preço pago ao produtor. 

 

5.6.  Eficiência no Mercado de Trabalho 

 

a) Salário e produtividade 

 

De acordo com o artigo nº 1 do Diploma Ministerial nº 77/2012 de 06 de Junho de 2012, prevê-se que 

o salário mínimo em vigor para os trabalhadores, que desenvolvem actividades integradas no sector da 

agricultura, pecuária, caça e silvicultura (incluindo os das empresas agro-industriais, da indústria do 

caju e açúcar), seja de 2.300,00 MT. 

 

Segundo Kanji et al (2004), depois da privatização das fábricas e da liberalização do subsector do 

caju, os salários e as condições de trabalho nas indústrias do caju pioraram. Este autor afirma ainda 

que o salário, auferido pelos trabalhadores, na época, era inferior ao salário mínimo nacional 

estabelecido.  

 

Discute-se, nos dias de hoje, o pagamento do salário de acordo com o desempenho dos trabalhadores, 

ou seja, pagamento por kg de castanha processada (previsto na Lei do Trabalho). Deste modo, os 

trabalhadores das indústrias de processamento viam-se obrigados a melhorar o seu desempenho nas 

fábricas com o objectivo de aumentar o salário. Esta medida seria uma forma de incentivar o aumento 

da produtividade. 

 

De acordo com Matule (2012), tem-se verificado baixos níveis de produtividade do parque cajuícola 

de Moçambique, decorrentes de: (1) fraco sistema de monitoria das mudas no terreno; (2) 

insuficientes serviços de extensão pública; e (3) fraco envolvimento do sector privado. 

 

Este autor afirma ainda que a produtividade do cajual moçambicano é das mais baixas de África e do 

mundo, devido sobretudo à prevalência de pragas e doenças. 

 

Como forma de enfatizar o referido nos parágrafos anteriores, apresenta-se o quadro seguinte que 

mostra a produtividade dos cajueiros moçambicanos. Para este cálculo, considerou-se a produção 

média entre 2001 e 2010 e o número de cajueiros em 2010. 

 

Quadro 4 

Produtividade dos cajueiros 

País Produção média em 

kg 

(2001-2010) 

Número de cajueiros 

(2010) 

Prdutividade 

Moçambique 67,273,600 38,191,316 2 

Fonte: CAP (2011) para número de cajueiros e FAO para produção. 
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O quadro acima mostra que a produtividade dos cajueiros moçambicanos é de 2kg por árvore. Pode 

justificar-se esta baixa produtividade pela pouca renovação do parque cajuícola. Matule (2012), na sua 

apresentação, também abordou este problema. Ele afirmou que cerca de 65% a 70% do parque 

cajuícola é velho. 

 

A Technoserve (2009), no seu estudo, também referiu que a produtividade média dos cajueiros em 

Moçambique varia entre 2kg a 4kg por árvore. 

 

Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010), no seu estudo, também confirmaram a baixa produtividade do 

subsector do caju, aliando este facto à idade dos cajueiros. “A idade de muitos cajueiros faz com que 

seja necessário substituí-los, mas a quantidade de mudas, produzidas e distribuídas pelo INCAJU e 

plantadas com êxito, continua a ser pequena demais para permitir um verdadeiro rejuvenescimento, de 

forma que a idade média da população de cajueiros em Moçambique continua, de facto, a aumentar”, 

(Grobe-Rüschkamp e Seelige, 2010). 

 

Sabe-se que a maior parte dos cajueiros é cultivada por pequenos agricultores, daí a razão de mais de 

60% do parque cajuícola ser velho. Pois, segundo Grobe-Rüschkamp e Seelige (2010:19), “muitos 

pequenos produtores não consideram o caju uma cultura propriamente dita e limitam-se a colher os 

frutos regularmente sem tomar quaisquer medidas destinadas a aumentar a produtividade e/ou 

melhorar a qualidade das castanhas. Como não ocorre um replantio em quantidade suficiente, existe 

um envelhecimento de uma grande parte do cajual que possui mais de 30 anos, e, consequentemente, 

têm baixa produtividade e produzem frutos de qualidade inferior”. 

 

Um estudo do INCAJU (s/data), também considera que a baixa produtividade dos cajueiros pode 

dever-se aos grandes índices de pragas e doenças, ao maneio deficiente e a destruição de cajueiros 

devido às queimadas descontroladas. 

 

Gráfico 33 

Produtividade na indústria (toneladas laboradas por trabalhador) 

 
Fonte: INCAJU (2010). 

 

Através do gráfico, pode verificar-se que a produtividade do trabalhador tem diminuído ao longo do 

tempo. No último ano em análise, a produtividade por trabalhador foi de 3 toneladas de castanha 

processada. 

 

Este facto leva-nos à conclusão de que, apesar do número de trabalhadores estar a aumentar ao longo 

dos anos, este crescimento não é acompanhado pelo aumento da quantidade de castanha processada. 
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5.7.  Desenvolvimento do Mercado Financeiro 

 

Carrilho et al (s/data) defendem que o crédito sazonal é fundamental para que os pequenos produtores 

possam participar nos processos que adicionam valor ao nível rural, o que, por sua vez, proporcionaria 

um crescimento sustentável dos rendimentos e redução da pobreza rural. No entanto, estes autores 

acreditam que as falhas do mercado de inputs e de crédito, em zonas rurais, faz com que a 

disponibilidade de crédito requeira, geralmente, o uso de sistemas de fomento, onde uma empresa de 

processamento fornece o crédito em espécie, e recupera-o através da compra do produto final aos 

camponeses. 

 

“As microfinanças constituem um importante sistema de intermediação financeira apropriado ao 

desenvolvimento económico local, baseado em actividades de pequena e média escalas – financiando 

empreendimentos geradores de emprego (incluindo o auto-emprego) e de rendimentos – que, devido à 

sua natureza, nomeadamente de: (i) reduzida dimensão; (ii) deficiente sistema, ou inexistência, de 

registos contabilísticos; e (iii) precariedade de garantias, encontram-se praticamente vedadas em 

aceder à banca convencional”, BdeM (2007). 

 

De acordo com Bolnick (2007), “as taxas de juro aplicadas ao microcrédito são muito mais elevadas 

do que as taxas referentes ao crédito bancário normal.... Em Moçambique, instituições de 

microfinanças proeminentes cobram taxas de juro de 5% a 7% por mês, valor que equivale a uma taxa 

anual situada entre os 60% e os 84%”. 

 

Hall et al (2007) também consideram a dificuldade de acesso ao crédito como um dos 

constrangimentos à viabilidade da indústria, principalmente para os processadores de pequeno e 

médio porte que são, em parte, os responsáveis pelo crescimento desta. E visto que a indústria do caju 

é conhecida por acarretar grandes riscos devido à sua volatilidade, o crédito é oferecido a um custo 

muito elevado, o que limita a capacidade dos processadores de entrar e reinvestir no mercado. 

 

Por outro lado, pode verificar-se em Moçambique, uma tendência de concentração dos operadores 

financeiros nos principais centros urbanos, enquanto que a maior parte dos distritos do país não dispõe 

de uma única instituição bancária, ATM ou POS, verificando-se o mesmo no concernente à 

instituições financeiras cooperativas e de microfinanças, BdeM (2007). 

 

Uaiene (2012) confirma o referido acima e, acrescenta que a economia rural continua pouco 

monetarizada, referindo que a maior parte do sistema  financeiro está nas cidades. Este autor afirma 

ainda que, até meados de Setembro de 2011, existiam apenas 56 balcões de bancos nos 128 distritos 

do país, contra 154 balcões só na cidade de Maputo. 

 

Há claramente falhas de mercado nesta área de serviços financeiros, que resultam em pouco crédito à 

agricultura. O acesso ao crédito, pelos pequenos produtores familiares, é quase inexistente. 

 

De acordo com o BdeM (2010), em 2010, entraram em actividade três microbancos (nas cidades de 

Pemba, Lichinga e no distrito de Caia), duas cooperativas de crédito (em Nampula e Nacala), uma 

organização de poupança e empréstimos (em Maputo) e 23 operadoras de microcrédito. Sendo assim,  

estavam em actividade, no ano referido, seis microbancos, sete cooperativas de crédito, dez 

organizações de poupança e empréstimos e 118 operadores de microcrédito. 

 

5.8.  Disponibilidade de Tecnologia 

 

Carrilho et al  (s/data) afirmam “É crucial o desenvolvimento e disponibilização de tecnologia 

directamente relacionada com o aumento de produtividade e rentabilidade da produção agrícola, em 
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particular através do reforço dos sistemas de educação, investigação e extensão, com base em maiores 

investimentos e na parceria entre os sectores público e privado”. 

 

Matule (2012) refere que a incipiente investigação tem fraca ligação com a extensão, o que resulta em 

deficiente transferência de tecnologias aos produtores. 

Carrilho et al (s/data) defendem a utilização de tecnologias intensivas em mão-de-obra nas fábricas 

localizadas nas zonas rurais, como forma de elevar os níveis de emprego e o rendimento não agrícola 

nessas áreas, para além de que constituiria uma solução para os problemas encontrados nas fábricas de 

processamento com tecnologias intensivas em capital. 

 

De acordo com Uaiene (2012), existem 22 investigadores na Direcção de Formação, Divulgação e 

Transferência de Tecnologia (DFDTT), dos quais 10 são licenciados, 11 têm o nível de mestrado e 1 

tem o nível de doutoramento (PhD.). 

 

5.9. Sofisticação do Negócio  

 

a) Quantidade e qualidade de fornecedores locais 

 

No que se refere ao fornecimento de inputs, pode afirmar-se que o INCAJU é o único fornecedor de 

quantidades significantes de mudas e produtos químicos (gratuitos) para a pulverização das árvores. 

Este subsector conta também com o apoio de alguns doadores e ONG’s nacionais e internacionais, 

(Grobe-Rüschkamp e Seelige, 2010). 

 

Segundo Matule (2012), em 2011, foram produzidas 2.4 milhões de mudas. No entanto, devido ao 

fraco envolvimento do sector privado, tem-se notado uma insuficiência de mudas de boa qualidade
18

 

para serem distribuídas aos produtores. Alia-se também a este factor, o insuficiente investimento em 

viveiros, bem como a fraca gestão dos mesmos. A baixa capacidade da extensão dificulta a 

transferência de novos produtos obtidos na investigação (mudas). 

 

No que se refere a comercialização e exportação da castanha de caju, Grobe-Rüschkamp e Seelige 

(2010) consideram que a maior parte dos processadores do norte do país estão organizados na Agro 

Industriais Associados (AIA), que se encarrega da exportação da castanha processada pelos seus 

membros. A OLAM International, situada na província de Nampula, não exporta a sua produção 

através da AIA, usando os seus próprios canais de comercialização. Actualmente, fábricas de Cabo 

Delgado e Zambézia exportam directamente. 

 

“Há em Moçambique uma capacidade para o processamento de 30.000 a 40.000 toneladas de castanha 

em bruto, por parte de processadores privados”, (Grobe-Rüschkamp e Seelige, 2010) . 

 

Sabe-se também que a qualidade das castanhas, produzidas em Moçambique, é baixa, devido à idade 

avançada das árvores bem como a deficientes técnicas de pós-colheita. Matule (2012) e Grobe-

Rüschkamp e Seelige (2010) confirmam esta afirmação. 

 

b) Largura da cadeia de valor 

 

De acordo com a análise realizada anteriormente, foi possível verificar que os empresários nacionais 

têm acrescentado pouco valor à castanha de caju, sendo que pouco mais de 80% do valor acrescentado 

neste produto é realizado no exterior. 

                                                           
18

 De acordo com os comentários do Dr. Matule, a insuficiência de mudas de qualidade refere-se às quantidades 

que seriam necessárias para se compensar a saída de cajueiros da produção (envelhecimento, queimadas 

descontrolada, etc.) e obter um crescimento mais acelerado do sector. 
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Uma forma de tornar a castanha de caju moçambicana mais competitiva seria acrescentar valor ao 

produto internamente, assim, poderia exportar-se a castanha pronta a consumir e, desse modo, os 

produtores e os processadores poderiam beneficiar de uma margem de lucro cada vez maior, o que, 

por sua vez, poderia estimular mais empresários a entrar neste mercado. 

 

Um dos objectivos estratégicos do Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector Agrário 

(PEDSA), elaborado pelo MINAG (2010), é melhorar as infra-estruturas e os serviços para os 

mercados e comercialização. Para atingir este objectivo, o plano pretende acrescentar valor aos 

produtos agrícolas e melhorar a capacidade dos actores ao longo de toda a cadeia de valor, para 

participarem nos mercados doméstico e internacional, através das seguintes estratégias
19

: (1) 

desenvolvimento e implementação de políticas e estratégias para aumentar o processamento de 

produtos agrícolas; (2) melhorar a capacidade empresarial através de pacotes de formação vocacional 

(que incluem alfabetização, aritmética, técnicas de processamento de produtos agrícolas e 

conhecimentos de gestão de empresas e comercialização); (3) facilitar o acesso dos empresários ao 

crédito (aumentar as linhas de crédito para as empresas agrárias e criar linhas especiais de 

financiamento destinados aos jovens agricultores); (4) promover o desenvolvimento de cadeias de 

valor para os produtos agrários nos corredores de Nacala, Beira e Maputo; e, (5) reforçar as iniciativas 

para atrair investimentos do sector privado para o sector agrário e melhorar as medidas para a sua 

protecção, entre outros. 

 

c) Sofisticação do processo de produção 

 

Carlos Costa em Mosca (2011) refere “Hoje, está-se na fase de consolidação da indústria (certificação 

do produto, condições das instalações, tecnologia adequada, ...). As empresas modernizadas possuem 

qualidade. Foi criada a marca ZAMBIQUE, com parâmetros de qualidade”. 

 

As fábricas, no âmbito da consolidação do sector, combinam capital intensivo em determinadas 

operações com as vantagens da mão-de-obra intensiva noutras operações, o que, na óptica de Carlos 

Costa, constitui um benefício, visto que nas zonas rurais não há mão-de-obra estável, daí a 

necessidade de intensificar o capital em operações como o descasque da castanha. Na sua entrevista, 

Carlos Costa enfatizou ainda que actualmente as fábricas são de menor dimensão o que, por sua vez, 

facilita a gestão. 

 

5.10. Inovação 

 

a) Qualidade de instituições de pesquisa científica e gastos em pesquisa 

 

De acordo com Matule (2012), a investigação no subsector do caju está sob responsabilidade do 

Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), no entanto, este ainda não tem um 

programa de investigação a longo prazo, devidamente, estruturado e financiado. 

 

Matule, em Mosca (2011), refere que o INCAJU tem feito esforços para o desenvolvimento da 

investigação em parceria com o IIAM, tendo-se desenvolvido quatro novos clones que correspondem 

as características de precocidade, produtividade e tolerância às principais doenças e pragas que 

afectam os cajueiros. 

 

“Havia dois grandes projectos financiados externamente e que já terminaram. Seguiu-se um período 

complicado e já existe um outro projecto financiado pelos fundos do STABEX (União Europeia) para 

os próximos três anos”, (Matule em Mosca, 2011). 

                                                           
19

MINAG (2010). 
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Matule refere ainda que existem dificuldades de financiamentos externos por períodos longos e 

ressalta a inexistência de recursos internos para o efeito. Este afirma “vive-se com base em projectos 

de curto prazo (3 anos), provocando descontinuidades na investigação e ausência de uma estratégia” e 

ainda acrescenta “a diversidade de investigação no IIAM e a quantidade de assuntos a desenvolver na 

investigação agrária, faz com que não existam capacidades de resposta às solicitações sectoriais”, 

(Mosca , 2011). 

 

Uaiene (2012) afirma que, a investigação e a inovação agrária têm dupla dimensão, a nível micro, a 

inovação agrária é essencial para reduzir os custos de produção e aumentar a produtividade (incluindo 

a cadeia de valor) e a nível macro, a inovação permite ganhar produtividade sustentável. 

 

Uaiene (2012) refere que, quanto maior for a inovação agrária, mais eficiente será o processo de 

investimento. No entanto, as limitações em recursos humanos, financeiros e materiais constituem o 

principal motivo do fraco desempenho do IIAM. 

 

De uma forma geral, pode afirmar-se que a investigação neste subsector ainda é precária, dependendo  

em parte, dos objectivos estabelecidos pelo IIAM. 

 

b) Serviços de extensão 

 

De acordo com Uaiene (2012), o serviço de extensão agrária é provido por uma rede pública 

governamental, sob tutela da Direcção Nacional de Extensão Rural (DNEA), por privados e por 

Organizações Não Governamentais (ONG’s). 

 

Gemo (2009), em Uaiene (2012), indica que existem menos de 600 extensionistas de campo em todo 

território nacional e a grande parte destes possui apenas o nível médio. Para além deste 

constrangimento, acrescenta-se a limitação de recursos financeiros e materiais. 

 

Matule (2012) refere que, os serviços de extensão são insuficientes, sendo que, em Moçambique, um 

extensionista está para 600 produtores, enquanto na Índia, um extensionista está para 400 produtores. 

 

Uaiene (2012) refere ainda que os serviços de extensão têm uma cobertura limitada, mas onde os 

serviços estão disponíveis, tem-se verificado um aumento de rendimento do agricultor. 
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6. RESUMO 

 

 Moçambique foi considerado o maior produtor mundial da castanha de caju, sendo em 1971 

responsável por cerca de 70% da oferta do mercado internacional. 

 Cerca de 99% dos cajueiros pertencem a famílias camponesas, cujo o caju nem sempre é 

explorado numa lógica empresarial com plantações ordenadas. Mais de 50% das explorações, 

em Moçambique, estão concentrados em somente duas províncias (nomeadamente Nampula e 

Zambézia). 

 O valor da castanha adquirida ao produtor tem aumentado significativamente desde 2000, 

atingindo o valor mais alto em 2010 (este pico foi influenciado tanto pelo aumento do volume 

de castanha em bruto comercializada, bem como pelo aumento do preço praticado pelo 

produtor). 

 Entre 2000 e 2004, mais de 50% da castanha em bruto era exportada e a percentagem 

remanescente era maioritariamente destina ao mercado informal. O sector informal em 

Moçambique é cada vez mais importante. 

 As exportações de caju (castanha em bruto + amêndoa de caju) têm registado uma tendência 

crescente ao longo da última década, o que levou a um declíneo em 2011. O valor das 

exportações de caju é maioritariamente influenciado pelo preço médio e pela quantidade 

exportada da castanha em bruto. A amêndoa de caju não tem muita influência sobre as 

exportações de caju. 

 As exportações de caju representam entre 1% a 7% das exportações totais. Esta percentagem 

varia entre 10% e 40%, aproximadamente, quando comparada as exportações agrícolas. Tem-

se verificado uma redução da proporção das exportações de caju nas exportações agrícolas, 

nos últimos anos em análise (2005 a 2009). 

 O preço médio de exportação da amêndoa de caju é superior ao da castanha em bruto. 

 O preço médio ao produtor apresenta uma tendência crescente. 

 Entre 2003 e 2011, o subsector do caju beneficiou, em média, de somente 7% do total de 

crédito agrícola. 

 O número de fábricas em actividade reduziu em 2009 e manteve-se constante no ano seguinte. 

No entanto, o número de trabalhadores cresceu nesse período. Foi possível verificar que o 

número de trabalhadores cresce mais rapidamente que a quantidade de castanha processada. 

Logo, a produtividade por trabalhador tem tido uma tendência decrescente ao longo do tempo. 

 Somente 18% do valor agregado na cadeia de valor é realizado no país. Os restantes 82% são 

realizados no exterior (sendo esta percentagem concentrado em apenas duas fases (finais) da 

cadeia de valor. 

 O subsector do caju, em Moçambique, possui muitos pontos fortes, destacando-se alguns: 

longa tradição na produção de caju; disponibilidade e baixo custo de mão-de-obra; facilidade 

de cultivo, entre outros. Destacam-se também alguns pontos fracos ligados a produtividade, 

qualidade, investigação, acesso ao crédito, capital humano, transferência de tecnologia, entre 

outros. Relativamente às oportunidades, verifica-se: o aumento da demanda no mercado 

internacional; envolvimento do sector privado; e esperado aumento do preço ao produtor. No 

entanto, factores como: catástrofes naturais, políticas, que não promovem o ambiente de 

negócios, dependência das taxas de câmbio, e elevadas taxas de juro, são desfavoráveis ao 

desenvolvimento do subsector. 

 Relativamente aos factores de competitividade, identificaram-se alguns factores que 

representam um constrangimento ao subsector do caju, nomeadamente: poder de protecção ao 

investidor e deficiência das infra-estuturas (qualidade das estradas, caminhos de ferro, e dos 

portos). 
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 A inflação também pode ser vista como um constrangimento, na medida em que o preço ao 

produtor aumenta (para fazer face ao aumento dos preços dos bens alimentares), mas este 

aumento é menor que a inflação. Sendo assim, o produtor estará a perder rendimentos na 

produção deste bem. 

 Existem menos de 10 investigadores especializados no subsector do caju. 

 O processo de pagamento e cobrança de impostos constituem um constrangimento à 

competitividade do subsector do caju. O sector informal também pode distorcer a cadeia de 

comercialização, na medida em que os comerciantes informais não pagam impostos e ainda 

assim, vendem/exportam. O pagamento do IVA pelos processadores reduz a competitividade 

da amêndoa de caju, pois estes não têm a capacidade de influenciar os preços de venda. 

 O pagamento da taxa de exportação, por um lado, estimula a indústria de processamento, mas, 

por outro, reduz o preço pago ao produtor. 

 A baixa produtividade dos cajueiros também pode ser vista como um constrangimento à 

competitividade. A produtividade dos trabalhadores das fábricas de processamento tem 

diminuído. 

 Há dificuldades de acesso ao crédito, pois a indústria do caju acarreta grandes riscos devido à 

volatilidade dos preços internacionais. 

 As fábricas combinam capital intensivo em determinadas operações com mão-de-obra 

intensiva em outras operações, o que constitui um benefício, visto que nas zonas rurais não há 

mão-de-obra estável e é geralmentw não qualificada. 

 A investigação neste subsector ainda é precária. 

 Os serviços de extensão têm uma cobertura limitada. Entretanto, onde estes serviços estão 

disponíveis, tem-se verificado um aumento do rendimento dos cajuais. 
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7. SUGESTÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Criação de condições favoráveis e incentivos ao produtor como: facilidade de acesso ao 

crédito pelos pequenos produtores, para que estes possam adquirir inputs e ter acesso aos 

serviços agrários.   

 Promover o investimento, tornando o subsector do caju mais atractivo, através de políticas 

que beneficiem simultaneamente o investidor e o produtor. A criação de infra-estruturas pode 

constituir uma mais-valia para este subsector. Outro ponto considerado como um 

constrangimento ao investimento neste subsector é a dificuldade de acesso ao crédito, sendo 

assim, deveria criar-se condições para que o crédito se tornasse acessível para os pequenos 

investidores. 

 Criação de programas de longo prazo que visem a formação dos agricultores, por forma que 

estes possam fazer uso de novas técnicas, com o objectivo de aumentar a produção e a 

produtividade. 

 Priorizar a investigação no subsector do caju, com o objectivo de desenvolver técnicas 

adequadas à realidade moçambicana.  

 Aumentar a cobertura dos serviços de extensão, por forma que os agricultores possam 

beneficiar de novas técnicas, o que, por sua vez, terá efeitos positivos sobre a produção e 

sobre o rendimento. 

 Apostar na formação dos extensionistas e investigadores, bem como criar condições para o 

desenvolvimento das actividades destes. 

 Criar um sistema de monitoria das mudas distribuídas no campo, até que as mudas se tornem 

em árvores produtivas. 

 Promover a inovação através da adopção e transferência de tecnologias mais eficientes. 

 Melhorar as condições de trabalho nas indústrias, no que se refere a saúde, segurança no 

trabalho, programas de formação para alguns trabalhadores (posteriormente os trabalhadores 

integrados no plano de formação passariam os conhecimentos adquiridos para os colegas de 

trabalho). Estas medidas poderiam, em parte, motivar os trabalhadores e consequentemente 

aumentar a produtividade dos mesmos. 
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