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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.



 

 

Em 23 de Novembro de 2013, as Nações Unidas lançaram o ano 

internacional da agricultura familiar 2014 (AIAF). Nessa 

ocasião, o Director-Geral da FAO proferiu um discurso, do qual 

se destacam os seguintes extractos: 

 

  

 Necessitamos reposicionar a agricultura familiar de forma que 

ocupe um lugar prioritário nos programas nacionais e 

regionais. 

 

  

…. Os governos desempenham um papel fundamental liderando 

o apoio para que a agricultura familiar possa alcançar o seu 

potencial. 

 

  

… nada se assemelha mais ao paradigma da produção 

alimentar sustentável que a agricultura familiar. Os 

agricultores familiares desenvolvem habitualmente actividades 

agrícolas não especializadas e diversificadas que lhes outorga 

um papel fundamental na garantia da sustentabilidade do meio 

ambiente e na conservação da biodiversidade. 

 

 

 

 

 

 
Extraído em 21 de Fevereiro de 2014 de http://www.fao.org/news/story/es/item/207559/icode/ 
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COMPETITIVIDADE DO ALGODÃO EM MOÇAMBIQUE 
 

Natacha Bruna
1
 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A cultura do algodão em Moçambique foi introduzida no século XIX, passando por diferentes modelos de 

produção. Actualmente, a produção de algodão é baseada no sistema de concessões de áreas às empresas 

de descaroçamento do algodão, responsáveis pelo fomento e extensão rural desta cultura que é praticada 

maioritariamente pelos pequenos produtores. Induzindo-se assim, este subsector, à uma estrutura de 

mercado monopsónica. 

 

O subsector do algodão constitui uma importante fonte de rendimento no meio rural em Moçambique. A 

importância do algodão reflecte-se, também, no peso do mesmo na balança comercial, pois constitui um 

dos produtos agrícolas mais exportados na última década. 

 

Este estudo tem como objectivo caracterizar as diferentes vertentes do subsector do algodão em 

Moçambique, ao longo do período determinado entre 2001 e 2011 e identificar os principais factores de 

competitividade, assim como os maiores constrangimentos. É importante referir que o âmbito deste 

trabalho concentra-se na produção agrícola do algodão e não nas suas fases seguintes (indústria têxtil, 

entre outros). 

 

Na caracterização do subsector, incluiu-se um breve histórial do mesmo, bem como diferentes análises 

sobre a produção, o valor da comercialização, a balança comercial e os volumes do crédito ao longo dos 

anos. 

 

Para analisar a competitividade do subsector do algodão em Moçambique, teve-se como referência o 

Índice de Competitividade Global (ICG), publicado pelo World Economic Forum (WEF). Foram 

analisados os diferentes pilares da competitividade que mais influenciam ou se reçacionam com o 

subsector em questão. 

 

Como forma de identificar o nível de competitividade e os diferentes constrangimentos deste subsector, 

optou-se por ferramentas como análise SWOT e análise da cadeia de valor. 

 

Deste modo, verificou-se que os principais pontos fortes do subsector do algodão são a potencialidade do 

algodão em si, as condições de solo e o clima existentes em Moçambique.  

 

No entanto, constatou-se que o baixo rendimento por hectare (devido, principalmente, a factores como 

práticas de cultivo pobres, uso ineficiente de inputs, falta de investigação, entre outros), o fraco suporte 

institucional, o modelo de fixação de preço desajustado (não tem em conta a flutuação da taxa de 

                                                           
1
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do Instituto do Algodão de Moçambique, pelos comentários e observações em relação a este documento. 
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câmbio), a fraca investigação e os constrangimentos da cadeia de valor desaceleram a dinâmica e o 

crescimento do subsector do algodão. 

 

O presente trabalho, para além da introdução, apresenta a seguinte estrutura: (1) importância do algodão 

na economia; (2) cadeia de valor do algodão; (3) análise SWOT; (4) factores de competitividade; (5) 

resumo; e (6) sugestões de políticas públicas. 

 

 

2. IMPORTÂNCIA DO ALGODÃO NA ECONOMIA 

 

2.1. Breve história do algodão em Moçambique 

 

Em Moçambique, o algodão é uma cultura de grande importância, praticada há bastante tempo. De acordo 

com o Instituto do Algodão de Moçambique (IAM) (s/ data), a produção do algodão foi introduzida no 

século XIX. O IAM (s/ data) destaca sete fases da produção do algodão desde então: 

 

Quadro 1 

Evolução da produção do algodão 
Fase Período Observações 

Fase de introdução XIX - 1930 

Nesta fase, deu-se a introdução da cultura do algodão, porém, apenas 

na década de 30 no século XX, a produção tornou-se 

comercialmente significativa. 

Fase do trabalho forçado 1928 - 1964 

O Diploma do Trabalho forçado para o Algodão de 1928 obrigava 

cada família rural a ter uma parcela de, pelo menos, ½ hectare para a 

produção do algodão. Deste modo, a produção do algodão registou 

aumentos. 

Fase de intensificação 1964 - 1974 

Após a revogação do decreto que impunha trabalho forçado do 

algodão, que resultou na redução da área cultivada deste produto, 

manteve-se o crescimento em termos de volume produzido. Nesta 

fase, houve investimentos na investigação, mecanização e em inputs 

(semente melhorada, fertilizantes e pesticidas) para este subsector. 

Portanto, foi nesta fase que Moçambique alcançoua produtividade 

máximo, tendo produzido em 1973/74 144.000 toneladas de algodão. 

Fase de abandono dos 

centros produtivos 
1974 - 1979 

Após a independência, verificou-se decréscimos significativos da 

produção do algodão, como resultado do abandono de muitos centros 

produtivos do algodão e da fuga de técnicos. Neste contexto, foi 

criada a Secretaria do Estado do Algodão (SEA), com objectivo de 

dinamizar o subsector.  

Período de deterioração 

das condições de 

produção 

1979 - 1989 

Este foi o período considerado mais critico para este subsector. 

Tendo registado a produção mínima de 5.000 toneladas, devido, 

principalmente, à guerra civil e às secas severas e consecutivas 

registadas ao longo deste período. 

Fase de privatização 1989 - 1995 

No âmbito do Programa de Reabilitação Económica e Social 

(PRES), houve a criação de empresas mistas (privada e pública), em 

que eram adjudicados distritos para o fomento da produção do 

algodão junto ao sector familiar. 

Fase de relançamento da 

produção do algodão 
1995 - 1998 

Iniciou-se o Programa de Relançamento do Algodão (PRA), 

coordenado pelo IAM, com objectivo de reintroduzir a produção do 

algodão em zonas que haviam sido abandonadas.  

Fase da crise do preço 

internacional 
1998 - 2005 

A produção do algodão em Moçambique é totalmente dependente do 

preço internacional, pelo facto de se exportar o volume total do 

algodão-fibra. Neste período, o preço internacional registou 

decréscimos influenciando negativamente na produção do algodão. 

Fonte: IAM (s/ data). 
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É importante referir um breve período entre 1998 e 2002, Mosca (2011), em que houve liberalização neste 

subsector, sendo que o fomento era assumido pelo IAM, com vista a alcançar uma estrutura de mercado 

concorrencial.  

 

Apesar de vários autores destacarem diferentes fases da história da produção do algodão em 

Moçambique, Araújo (s/ data) argumenta, em seu estudo, que “a maioria dos autores concorda que o 

sistema de produção forçada e o sistema de concessões constituem as duas características mais marcantes 

do sistema de produção do algodão em Moçambique”. 

 

Boughton et al (s/ data) afirmam que, desde o início do século XX até aos anos 60, em Moçambique, a 

produção do algodão era baseada em pequenos agricultores, enquadrados num sistema de fomento. Este 

período foi caracterizado pelas concessões de áreas geográficas à grandes empresas portuguesas, com 

direito de compra e descaroçamento do algodão.  

 

Os autores ainda referem que, após a independência, estas empresas foram nacionalizadas e coordenadas 

pela SEA. Devido à guerra civil e a políticas governamentais desastrosas, a produção do algodão registou 

um colapso nessa altura. Neste contexto, com objectivo de reformar o sector, o governo optou por 

retornar a adopção do modelo de concessões da era colonial através de Joint Ventures mistas (público-

privadas) e mais tarde totalmente privadas. Este sector foi dominado por Joint Ventures até 1995, onde 

surgiram seis empresas privadas, principalmente no cotton belt na província de Nampula e sul da 

província de Cabo Delgado. 

 

Por sua vez, Mosca (2011) refere que as grandes empresas produtoras e as concessionárias é que 

exportavam o algodão fibra, no período colonial, no entanto, após as nacionalizações, estas empresas não 

estavam dotadas de vocação, conhecimento ou recursos para tal e, sendo assim, a exportação era feita por 

uma empresa estatal, a ENACOMO EE. 

 

Este autor acrescenta ainda que “as empresas agrícolas não retinham o valor acrescentado das operações 

de comercialização e não se beneficiavam nem assumiam o risco das variações dos preços no mercado 

internacional. Os preços internos eram definidos administrativamente. Com as reformas e a liberalização 

económicas, o sector algodoeiro foi um dos que beneficiou de importantes investimentos externos, tendo 

sido, em termos gerais, reinstalado o modelo colonial”
2
. A partir dos anos 2000, houve a entrada de 

investimentoss de grandes empresas (Boughton et al, s/ data). 

 

As empresas concessionárias têm o papel de assegurar o fomento da cultura do algodão (que inclui a 

extensão rural, distribuição de inputs e sementes) e de comercializar, descaroçar e exportar o algodão 

resultante do seu fomento, Mosca (2011). 

 

Para uma melhor compreensão das diferentes fases do sector do algodão em Moçambique, é necessário 

analisar a produção do mesmo ao longo da sua história. Sendo assim, apresenta-se o seguinte gráfico, que 

ilustra a evolução da produção do algodão, dividido em quatro principais fases, no período de 1950 a 

2002: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Mosca (2011). 
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Gráfico 1 

Evolução da produção do algodão-caroço de 1950 a 2002 

 
Nota: A evolução da produção do algodão ilustrada no gráfico, refere-se a média das produções dos anos 

que constituem cada período. 

Fonte: Boughton et al (s/ data). 

 

É possível verificar que o período, que apresenta a maior produção média de algodão-caroço, é o colonial, 

onde se introduziu o Diploma do Trabalho forçado para o Algodão de 1928, dando-se, de seguida a seguir 

a revogação do mesmo na chamada fase de intensificação (1964 a 1974). 

 

Após este pico, a produção média do algodão caroço registou um decréscimo acentuado no período 

seguinte, o período da pós-independência. Foi nesta época que se registaram as mais baixas produções de 

algodão-caroço da história, justificadas pelo abandono de fábricas, fuga de técnicos seguido da guerra 

civil e secas consecutivas. 

 

Nota-se que nos períodos seguintes, a produção média de algodão-caroço apresenta aumentos. Nestes 

períodos, houve formações de Joint Ventures e também entrada de empresas privadas de renome da 

África Subsahariana.  

 

É compreensível que a produção do algodão-caroço não tenha alcançado os níveis registados no período 

colonial, possivelmente por causa da baixa produtividade ou por adopção de políticas ineficientes neste 

subsector. 

 

Através do gráfico, pode notar-se que o algodão-caroço, em Moçambique, é produzido pelo sector 

empresarial e pelos pequenos agricultores (sector familiar). Verifica-se também que, ao longo dos quatro 

períodos ilustrados no gráfico, os pequenos agricultores são os que produzem a maior proporção do 

algodão-caroço em Moçambique.  

 

A média da produção referente ao sector empresarial manteve-se, aproximadamente, nos mesmos níveis 

para os primeiros três períodos. No entanto, apresentou um decréscimo significativo nos últimos anos em 

análise. Este facto induz à conclusão de que, os factos registados ao longo dos três períodos iniciais, 

influenciaram ou prejudicaram em grande escala o sector familiar (pequenos agricultores) e em pequena 

escala às empresas. 
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2.2. O algodão como fonte de rendimento no meio rural 

 

a) Caracterização do subsector do algodão 

 

Em Moçambique, a produção do algodão é baseada no sistema de concessões
3
 de áreas à empresas de 

descaroçamento do algodão, fomento e extensão da mesma. 

 

Araújo (s/ data) refere que actualmente a estrutura do subsector do algodão ainda é baseada em empresas 

de Joint Venture entre o governo e empresas privadas, em que “o Estado atribui aos investidores privados, 

uma “área de concessão”, na qual são cedidos direitos exclusivos de compra do algodão, blocos de terra 

para a produção comercial de algodão e uso de máquinas de descaroçamento. Em troca, os investidores 

privados acordam em oferecer capital para reabilitar as máquinas de descaroçamento e fornecer, a crédito, 

os insumos necessários e assistência técnica a pequenos agricultores”. 

 

No entanto, contrariamente ao argumento apresentado por Araújo (s/ data), Santos
4
 refere que as 

responsabilidades assumidas pelas empresas não seriam em troca de concessões, mas sim pela falta de 

condições apresentadas pelo IAM. Este mandata as empresas para assumirem tal investimento público. 

Sendo assim, a concessão permite que as empresas recuperem o seu investimento. Este autor acrescenta 

ainda que o IAM monitora o desempenho das empresas, nomeadamente ao nível do preço praticado.  

 

De acordo com Santos (2012), encontram-se instaladas catorze fábricas de processamento do algodão-

caroço, no entanto, apenas dez destas encontram-se em operação, nomeadamente: (1) Plexus; (2) 

SANAM; (3) OLAM – AVZ; (4) SAN/JFS; (5) China Africa; (6) S.A.M – Mutuali; (7) Novos 

operadores; (8) CAFA; (9) MOCOTEX; e, (10) Algodão de Moçambique. 

 

Em Moçambique, as concessionárias têm a obrigação de prestar os seguintes serviços
5
: (1) fornecer 

semestes e pesticidas ao produtor familiar, muitas vezes a crédito a ser reembolsado com a produção; (2) 

assistência técnica; (3) obrigatoriedade de compra de algodão-caroço aos produtores, independentemente 

do aspecto e viabilidade; (4) descaroçar o algodão presente na fábrica; e, (5) vender a fibra respeitando 

um preço mínimo.  

 

 

Explorações do algodão em Moçambique 

 

No que se refere às explorações de algodão, classificadas de acordo com o Censo agro-pecuário (CAP) 

em pequenas, médias e grandes
6
, apresenta-se a seguinte distribuição: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 O modelo de concessão pode ser definido como monopsónios (monopólio do lado da procura) de áreas geográficas 

cedidas a empresas que operam no sector, Boughton et al (s/ data). 
4
 Comentário do Engenheiro Francisco Ferreira dos Santos, membro da Associação Algodoeira de Moçambique e de 

uma das empresas que operam no subsector em análise. 
5
 IAM (2005). 

6 
De acordo com a classificação do CAP, são consideradas pequenas explorações as que têm área cultivada inferior a 

10Ha,  médias, as que têm entre 10Ha e 50Ha e as grandes, as que têm uma área cultivada igual ou superior a 50Ha.
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Gráfico 2 

Distribuição percentual por tipo de explorações do algodão 

 
Fonte: CAP (2011). 

 

De acordo com a CAP (2011), existiram, no total, 85.041 explorações de algodão em Moçambique no 

período de 2009-2010. 

 

Pode observar-se que, no período de 2009-2010, as pequenas explorações constituem 99% do total de 

explorações referentes ao algodão, sendo assim, a maior parte das explorações de algodão em 

Moçambique tem menos de 10Ha de área cultivada. 

 

As médias explorações representam pouco mais de 1% e as explorações com área cultivada igual ou 

superior a 50Ha aproximam-se de zero no período estudado. 

 

Com objectivo de analisar a distribuição de explorações do algodão por província, apresenta-se o seguinte 

gráfico: 

 

Gráfico 3 

Distribuição percentual de explorações por província do algodão 

 
Fonte: CAP (2011). 

 

Através deste gráfico, é possível notar que existe um grande nível de concentração das explorações na 

província de Nampula (onde se localiza o cotton belt), representando mais de 1/3 do total de explorações, 

e na província de Cabo Delgado, que representa pouco menos de 1/3 do total de explorações existentes no 

país, no período de 2009-2010. Estas duas províncias em conjunto representam aproximadamente 70% 

das explorações de algodão. 
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Seguem as províncias do Niassa e Tete que retém, cada uma, aproximadamente 10% do total de 

explorações no período de 2009-2010. Manica e Sofala representam uma proporção menor, sendo que 

representam 5.7% e 4.6%, respectivamente, do total de explorações de algodão no país, dentro do período 

em análise. 

 

Maputo Província e cidade de Maputo não apresentam nenhuma exploração de algodão no período 

analisado. Verifica-se que, nas restantes províncias, existe um número bastante baixo de explorações de 

algodão, sendo que estas apresentam percentagens muito baixas ou próximas de zero. 

 

Em termos regionais, pode observar-se que a região norte retém a maior proporção das explorações do 

algodão, pois, é no norte, onde se localizam aproximadamente 78% das mesmas. 

 

Na região centro, pode encontrar-se 21.3% das explorações de algodão. Enquanto, no sul do país, apenas 

as províncias de Gaza e Inhambane apresentam explorações de algodão, no entanto, ambas retém apenas 

0.6% do total de explorações de algodão no período de 2009-2010. 

 

 

Produção do algodão em Moçambique 

 

A produção do algodão, em Moçambique, é maioritariamente realizada por pequenos produtores (sector 

familiar), desde a sua introdução no início do século XIX. Em termos regionais, a produção do algodão é 

feita, na sua maioria, nas regiões norte e centro do país. 

 

O número de produtores de algodão, em Moçambique, apresentou a seguinte evolução desde 2008: 

 

Gráfico 4 

Evolução do número de produtores de algodão 

 
Fonte: Mahalambe (2012). 

 

Diferentes autores: IAM (s/ data) e Araújo (s/ data), indicam que até 2005 havia mais de 300.000 

produtores de algodão no país, acima dos números referentes aos anos acima analisados. 

 

É possível verificar que, ao longo dos quatro anos analisados, o número de produtores de algodão em 

Moçambique apresenta uma tendência a decrescer. Pode afirmar-se que, em média, houve 

aproximadamente 200.000 produtores de algodão ao longo do período em análise.  

 

Em relação a área cultivada do algodão, verifica-se o seguinte cenário: 
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Gráfico 5 

Evolução da área cultivada do algodão, total nacional 

 
Fonte: IAM. 

 

A partir do gráfico acima, é possível verificar que a área cultivada do algodão apresenta uma tendência a 

decrescer, ao longo dos anos em análise. 

 

No primeiro ano, a área de cultivo do algodão atingiu o seu máximo da série analisada, tendo registado 

aproximadamente 235.000 hectares. De 2002 para 2003, esta variável registou um decréscimo na ordem 

dos 27%. Após este decréscimo, apresentou flutuações com uma tendência decrescente, atingindo assim o 

seu mínimo em 2010, em que se registou uma área cultivada relativa ao algodão de 125.775 hectares. 

 

Em média, a área cultivada, referente ao algodão no período entre 2001 e 2010, foi de 182.676 hectares. 

 

Para uma melhor compreensão, optou-se por apresentar a evolução e a distribuição da área cultivada por 

província nos gráficos seguintes: 

 

Gráfico 6 

Evolução da área cultivada por província (1) 

 
Fonte: IAM. 

 

É possível verificar que a província de Nampula apresenta as maiores áreas cultivadas de algodão ao 

longo de toda série, exceptuando o ano de 2008, que a província de Cabo Delgado registou a maior área 

cultivada do produto em análise. 
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Nota-se que a área cultivada, referente à província de Nampula, apresenta uma tendência a decrescer ao 

longo do período analisado, uma vez que a área cultivada, registada em 2001 (é aproximadamente 

160.000 hectares) em Nampula, representa mais do dobro da registada em 2010. 

 

Em relação à província do Niassa, verifica-se que a sua área cultivada apresenta uma tendência crescente, 

apesar de ter apresentado um decréscimo acentuado de 2006 a 2008. Esta província apresenta as áreas 

cultivadas mais baixas de entre as províncias acima analisadas. 

 

Relativamente à evolução das áreas cultivadas referentes às províncias da região centro, verifica-se o 

seguinte cenário:  

 

Gráfico 7 

Evolução da área cultivada por província (2) 

 
Fonte: IAM. 

 

As áreas cultivadas, referentes às províncias da região centro de Moçambique, apresentam bastantes 

flutuações ao longo de toda série analisada. 

 

A província de Manica apresenta as menores áreas cultivadas de algodão, ao longo de todo o período 

analisado, exceptuando 2004 e 2009, períodos em que as províncias de Tete e Sofala, respectivamente, 

registaram a menor área cultivada de entre as províncias da região centro de Moçambique.  

 

É possível verificar que, nos últimos dois anos em análise, as áreas cultivadas, referentes às províncias de 

Zambézia, Sofala e Manica, apresentaram decréscimos consecutivos. No que se refere à área cultivada da 

província de Tete, nota-se um decréscimo também bastante significativo, para o último ano de análise. 

 

Em relação às áreas cultivadas de algodão nas restantes províncias (região sul), apresenta-se o seguinte 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

H
ec

ta
re

s

Zambézia Tete Sofala Manica



 

10 
 

 

Gráfico 8 

Evolução da área cultivada por província (3) 

 
Fonte: IAM. 

 

A região sul compreende a menor área cultivada de algodão. Pois, nesta região, o algodão é apenas 

cultivado em algumas regiões das províncias de Inhambane e de Gaza, sendo assim, no gráfico acima não 

consta a província de Maputo e Cidade de Maputo. 

 

A província de Inhambane tem registado as maiores áreas cultivadas de algodão, excepto nos dois últimos 

anos em análise, após o decréscimo significativo registado por esta variável em 2009. 

 

No que se refere à província de Gaza, nota-se que esta apresenta uma tendência crescente, apesar de não 

se ter cultivado algodão na província, nos anos de 2002, 2005 e 2006. 

 

Após analisar a área cultivada, referente ao algodão, é necessário compreender a evolução da produção do 

mesmo. Assim, segue-se o gráfico que ilustra esta evolução: 

 

Gráfico 9 

Evolução da produção do algodão-caroço e fibra 

 
Fonte: IAM. 

 

A produção do algodão-caroço variou de aproximadamente 41.300 em 2010, para 122.300 toneladas 

registadas em 2006. Em média, a produção anual do algodão-caroço, ao longo do período analisado, foi 

de 74.300 toneladas. 
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Por sua vez, o algodão-fibra segue a mesma tendência que o algodão-caroço. Este também alcançou o seu 

máximo em 2006, com aproximadamente 42.800 toneladas e o seu mínimo em 2010, registado apenas 

15.140 toneladas de algodão-fibra. 

 

É de realçar que, a produção do algodão-caroço, registada ao longo do período em análise, encontra-se 

ainda aquém da alcançada no período colonial, necessariamente em 1974, produziu-se 144.000 toneladas 

de algodão-caroço.  

 

A produção do algodão-caroço, registada neste período, também se encontra bastante longe da 

considerada potencial, que é estimada pela Global Development Solutions (GDS) (2005) em 400.000 a 

600.000 toneladas por ano. A GDS (2005) justifica este facto explicando que a cultura do algodão é vista 

como uma cultura de rendimento baixo, pelas pobres práticas de exploração do algodão em Moçambique 

e pelo baixo rendimento (produtividade) deste produto. 

 

O estudo da Agricultural Commodities Programme (ACP) (2010) afirma que os maiores riscos, ligados à 

produção e ao mercado do algodão, se apresentam no quadro seguinte: 

 

Quadro 2 

Riscos na produção e no mercado do algodão 
 Riscos Intensidade 

Produção 

Pestes e doenças Alta 

Condições meteorológicas Média 

Perda de fertilidade do solo Média 

Mercado 

Volatilidade do preço internacional do algodão-fibra Alta 

Taxa de câmbio Alta 

Nível de dificuldade de acesso ao crédito das fábricas de descaroçamento Média 

Nível de dificuldade do acesso ao crédito dos agricultores Média 

Outros Substituição da cultura Alta 

Fonte: ACP (2010). 

 

Estes factos poderão justificar o volume de produção aquém do desejado, verificado no subsector do 

algodão ao longo do período em análise. 

 

Seguem alguns gráficos que ilustram a evolução da produção do algodão-caroço de cada província no 

período de 2001 a 2009:  

 

Gráfico 10 

Evolução da produção do algodão-caroço por província (1) 

 
Fonte: IAM. 
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A produção do algodão-caroço provém, principalmente, da região norte do país, ou seja, das províncias 

que constam do gráfico acima. 

 

A província de Nampula produziu o maior volume de algodão em 2002, onde alcançou as 46.000 

toneladas (maior que o total de algodão produzido em 2010). A partir deste ano, nota-se que a produção, 

referente à esta província, apresenta bastantes variações ao longo da sua série, porém, com uma tendência 

a decrescer. É de realçar que, em 2010, a produção do algodão representa menos da metade da alcançada 

em 2001. 

 

Em relação à produção, referente à província de Cabo Delgado, nota-se que apresenta uma tendência 

crescente até 2006. Neste ano, a província alcançou o seu máximo de produção ao longo do período em 

análise cerca de 43.000 toneladas de algodão-caroço. Após ter atingido o máximo, a produção referente a 

Cabo Delgado registou uma tendência a decrescer. 

 

A província do Niassa, a que apresenta menores níveis de produção da região norte, apresentou aumentos 

significativos de produção em 2004 e 2006, porém, decresceu acentuadamente em 2006 e manteve a sua 

produção nos anos subsequentes. 

 

Nampula tem sido considerada a principal fonte de algodão nos últimos anos, porém, nota-se que nos 

anos de 2006, 2007 e 2008, a maior parte da produção do algodão teve lugar na província de Cabo 

Delgado. Nos anos mencionados, Cabo Delgado constitui a província com maior produção de algodão-

caroço do país.  

 

Relativamente à região centro, a segunda maior produtora de algodão do país, verifica-se o seguinte 

cenário:  

 

Gráfico 11 

Evolução da produção do algodão-caroço por província (2) 

 
Fonte: IAM. 

 

Através do gráfico, é possível verificar que a província de Sofala produziu as maiores quantidades de 

algodão-caroço na região centro, no período compreendido entre 2001 e 2007. A partir deste último ano, a 

produção de algodão, proveniente desta província, registou decréscimos nos anos subsequentes. 

 

A produção de algodão-caroço, referente à província da Zambézia, apresenta uma tendência crescente até 

2007, ano em que atingiu a produção máxima ao longo do período em análise. Nos anos seguintes, a 

produção de algodão, nesta província, registou decréscimos significativos, dendo que em 2010, foram 

produzidas apenas, 300 toneladas de algodão-caroço na Zambézia. 
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É observável o mesmo cenário para a produção relativa à província de Tete, em que, após sucessivos 

aumentos (atingiu um máximo de aproximadamente 9.000 toneladas de algodão-caroço), ela apresenta 

uma tendência descrescente a partir do ano de 2007.  

 

A produção de algodão proveniente da província de Manica é considerada a menor das restantes 

províncias em análise. No entanto, os decréscimos sucessivos da produção de algodão, proveniente das 

outras províncias da região centro e o ligeiro aumento da mesma proveniente de Manica no último ano, 

fizeram com que esta província fosse a maior fornecedora do algodão-caroço, a nível da região centro, em 

2010. 

 

No que se refere à região sul, a que regista os menores níveis de produção do algodão caroço, apresenta-

se a seguinte evolução:  

 

Gráfico 12 

Evolução da produção do algodão-caroço por província (3) 

 
Fonte: IAM. 

 

O gráfico apenas não apresenta a produção referente a província de Maputo e cidade de Maputo, visto que 

nestas duas províncias não se cultiva o algodão. 

 

 A produção relativa à província de Inhambane apresenta a arrecadação de quantidades de 

algodão-caroço muito baixas ao longo de toda série. Pode também notar-se que, na província de 

Inhambane, o algodão não foi cultivado no ano de 2005. 

 

No caso da província de Gaza, nota-se que a produção do algodão apresenta bastantes flutuações ao longo 

da série analisada, atingindo o seu máximo de 300 toneladas de algodão-caroço, produzidas em 2008 

assim como em 2010. Nesta província, o algodão não foi produzido durante cinco anos consecutivos.  

 

Para uma melhor compreensão, segue o gráfico que ilustra a distribuição, por províncias, da produção do 

algodão-caroço, no período compreendido entre 2001 a 2010: 
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Gráfico 13 

Distribuição da produção do algodão-caroço por províncias, total de 2001 a 2010 

 
Fonte: IAM. 

 

Este gráfico confirma que grande parte (39% do total do algodão produzido entre 2001 e 2010) é 

proveniente da província de Nampula.  

 

A província de Cabo Delgado também se destaca como uma das províncias com altos níveis de produção 

desta cultura, sendo que a produção proveniente da mesma representa 27% do total de algodão-caroço 

produzido ao longo do período em análise. 

 

Apenas a produção destas duas províncias representa aproximadamente 2/3 do total de algodão-caroço 

produzido em Moçambique, durante os dez anos em análise. 

 

A província de Sofala produziu 12% do total de algodão-caroço produzido em Moçambique. As 

províncias de Niassa, Zambézia e Tete contribuíram equitativamente para a produção do algodão, sendo 

que cada uma produziu 6% do total de algodão-caroço. 

 

As restantes províncias não apresentam contribuições significativas na produção desta cultura. 

 

Este gráfico também confirma que, a região norte é a maior produtora de algodão-caroço do país, em 

conjunto, as províncias constituintes desta região contribuíram com 72% do total de algodão produzido ao 

longo da série em estudo. 

 

Em relação à região centro, verifica-se uma menor contribuição. Foi produzido nas províncias desta 

região 27% do total de algodão produzido no país entre 2001 e 2010. 

 

No entanto, a região sul é a que menos contribuiu na produção do algodão-caroço no período estudado, o 

algodão produzido na mesma representa pouco menos de 1% do total. 

 

O desequilíbrio verificado, em termos de produção de algodão-caroço nas três regiões, no período 

analisado, principalmente para a região sul, não se verificava nos anos 90, uma vez que, em 1991, a 

região sul foi responsável pela produção de 25% do total do algodão-caroço produzido nesse ano, no 

entanto, a região centro apenas produziu 6% do produto em análise, Lemaitre et al (2001). 

 

Depois da análise da área cultivada e da produção do algodão na última década, segue a análise do 

rendimento do algodão em Moçambique: 
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Gráfico 14 

Evolução do rendimento do algodão-caroço e fibra 

 
Nota: O rendimento de ambos apresenta-se em Kg/Há, por este apresentar valores inferiores a uma 

tonelada por hectare. 

Fonte: IAM. 

 

O rendimento do algodão-caroço apresenta bastantes variações ao longo do período analisado. No 

primeiro ano de análise, verifica-se o rendimento mais baixo de algodão, ao longo da série analisada, em 

que se produzia aproximadamente 300kg de algodão-caroço por hectare. 

 

No entanto, este rendimento registou flutuações em 2006, época em que o rendimento do produto em 

análise atingiu o seu máximo. Neste ano, o rendimento referente ao algodão-caroço foi de 577 kg por 

hectare. Portanto, neste ano, houve um aumento da produção, proporcionalmente, maior que o aumento 

da área cultivada do algodão-caroço. 

 

Em média, o rendimento do algodão-caroço foi de aproximadamente 400 kg por hectare, ao longo do 

período em análise. 

 

Relativamente ao algodão-fibra, constata-se que este apresenta variações menos acentuadas em 

comparação com o algodão-caroço, ao longo da série analisada. Em média, o rendimento da fibra foi de 

145 kg por hectare, o que representa 35% do peso do algodão-caroço ao longo do período em análise. 

 

Similarmente ao algodão-caroço, o algodão-fibra registou o seu rendimento máximo em 2006, onde se 

produziu aproximadamente 202 kg por hectare. O rendimento mais baixo  registou-se em 2001, com 104 

kg de fibra por hectare.  

 

O rendimento do sector do algodão-caroço em Moçambique registou decréscimos até 2003, tendo decaído 

quase 50% em comparação com o rendimento registado em 1991, altura em que se produzia 

aproximadamente 850 kg por hectare, GDS (2005). Este rendimento ainda é considerado um desafio para 

o sector do algodão em Moçambique, visto que actualmente o rendimento constitui 2/3 do registado em 

1991. 

 

O estudo da GDS também revela que o rendimento potencial de Moçambique é de 2.000 kg de algodão-

caroço por hectare. A produtividade média por hectare atualmente alcançada (bem como no passado) está 

muito aquém das duas toneladas.  

 

Em média, no período em análise, a produção alcançou apenas, aproximadamente, 20% do rendimento 

potencial. Este facto pode ser parcialmente justificado, de acordo com o estudo da GDS, pela pobre 

variedade de sementes existentes.  

0

100

200

300

400

500

600

700

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

K
g/

H
a

Algodão-caroço Algodão-fibra



 

16 
 

 

O mesmo estudo
7
 afirma que os baixos rendimentos que este sector apresentou ao longo das últimas 

décadas, deve-se as práticas de cultivo pobres e também ao uso, consideravelmente, ineficiente dos inputs 

(fertilizantes, sprays e outros). 

 

Araújo (s/ data) justifica o baixo rendimento verificado na produção do algodão, pela falta de investigação 

para o desenvolvimento de novas variedades de sementes, pelos serviços de extensão ineficientes e baixos 

preços internacionais do algodão. 

 

De acordo com Mahalambe (2012), o algodão-fibra, em Moçambique, apresenta um dos menores níveis 

de rendimento em África e no mundo. Este facto pode indicar que o sector do algodão, em Moçambique, 

apresenta baixos níveis de competitividade. 

 

Apresenta-se, nos gráficos seguintes, a evolução do rendimento do algodão-caroço por província, no 

período entre 2001 e 2010: 

 

Gráfico 15 

Evolução do rendimento por hectare do algodão-caroço em cada província (1) 

 
Fonte: IAM. 

 

As três províncias acima analisadas apresentam níveis significativos de rendimento do algodão-caroço ao 

longo da série analisada. 

 

A província de Nampula é considerada a maior produtora de algodão no país, no entanto, a província de 

Cabo Delgado apresenta, na maior parte dos anos, rendimentos superiores, exceptuando os anos de 2002, 

2004 e 2008. Nestes anos, a província do Niassa registou picos significantes de rendimento da produção 

do algodão. 

 

Em média, as províncias de Cabo Delgado e Niassa apresentam rendimentos superiores de 

aproximadamente 450 kg e 405 kg de algodão-caroço por hectare, respectivamente; enquanto a província 

de Nampula possuía um rendimento médio de 344 kg ao longo do período em análise. 

 

Relativamente à região centro, verifica-se o seguinte cenário: 

 

 

 

 

                                                           
7
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Gráfico 16 

Evolução do rendimento por hectare do algodão-caroço por província (2) 

 
Nota: Os dados referentes a 2010 encontram-se incoerentes. 

Fonte: IAM. 

 

É possível verificar que a província de Sofala apresenta os maiores rendimentos em comparação com as 

restantes províncias da região centro. É a província que apresenta a média mais alta de rendimento do 

algodão-caroço do país, cerca de 740 kg por hectare, ao longo do período analisado. 

 

A província da Zambézia registou o maior pico de rendimento de algodão do país dentro do período 

analisado (2001 a 2009). Este pico, deu-se em 2002, e registou-se a produção de 1.011 kg de algodão-

caroço por hectare. 

 

Na região sul, verifica-se a seguinte evolução do rendimento do algodão-caroço: 

 

Gráfico 17 

Evolução do rendimento do algodão-caroço por província (3) 

 
Nota: Em 2005 não foram obtidos dados, o que justifica as curvas. 

Fonte: IAM. 

 

Como foi afirmado anteriormente, na região sul, o algodão apenas é produzido nas províncias de Gaza e 

Inhambane. 

 

Estas duas províncias apresentam rendimentos relativamente inferiores às restantes províncias e 

apresentam períodos de rendimento zero. 
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A província de Inhambane apresenta os rendimentos mais altos e apenas em 2005 apresenta rendimento 

zero. Em média, esta província produziu, ao longo do período analisado, 144 kg de algodão-caroço por 

hectare contra os 102 kg por hectare produzidos na província de Gaza, no mesmo período. 

 

b) Valor da comercialização do algodão ao produtor 

 

O algodão constitui uma fonte de rendimento bastante importante no meio rural. O IAM (s/ data) afirma 

que “a cultura do algodão é praticada por mais de 300.000 famílias camponesas, de cinco membros cada, 

representando, por isso, fonte segura de rendimento para mais de 1.500.000 habitantes rurais. Da renda 

resultante da venda do algodão, as famílias compram alimentos, roupas, produtos de consumo de primeira 

necessidade, instrumentos e insumos agrícolas, suportam custos de acesso à educação das crianças, à 

saúde das famílias, incluindo mulheres grávidas, crianças, etc., entre outras facilidades. É assim que a 

cultura do algodão se torna grande instrumento da luta contra a pobreza rural”. 

 

Sendo assim, a evolução do valor da comercialização do algodão ao produtor apresenta-se no gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 18 

Evolução do valor da comercialização do algodão ao produtor a preços constantes de 2011 

 
Nota: O valor da comercialização do algodão ao produtor foi calculado com base na média dos preços 

nacionais de algodão de 1ª e do preço do algodão de 2ª. 

Fonte: Calculado com base na produção e preços nacionais do IAM. 

 

A partir do gráfico acima, é possível verificar em que proporção o algodão constituiu uma importante 

fonte de rendimento no meio rural, ao longo dos anos analisados. 

 

É possível aferir que, nos primeiros anos (2001 a 2005), o valor da comercialização do algodão foi entre 

350 e 700 milhões de meticais, tendo atingido o primeiro pico da série em análise em 2006. No entanto, a 

partir desse ano, este valor apresentou uma tendência decrescente. 

 

Em 2011, o valor da comercialização do algodão atingiu o seu máximo dentro da série analisada. Este 

valor atingiu pouco mais de 900 milhões de meticais. Tal facto deveu-se à subida do preço do algodão ao 

produtor em 2011 (15Mt), que incentivou a maiores níveis de produção do algodão nesse mesmo ano, 

aumentando assim o valor da comercialização ao produtor. Santos (2012) confirma este facto, afirmando 

que existe uma correlação entre o preço e o volume de produção do algodão.  
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2.3. Balança comercial do algodão 

 

É importante referir que, em Moçambique não existe indústria têxtil. Portanto, após o descaroçamento do 

algodão, toda fibra é exportada. Deste modo, segue a o gráfico que ilustra a evolução do volume de 

exportação em milhões de USD do algodão-fibra: 

 

Gráfico 19 

Evolução do volume de exportação do algodão-fibra 

 
Fonte: BdeM. 

 

O algodão tem gerado receitas de exportação bastante significativas (entre 56 e 26 milhões de USD) ao 

longo do período em análise, embora estes valores apresentem uma tendência a decrescer. 

 

De 2008 para 2009, o valor de exportação da fibra apresentou um decréscimo acentuado. Este facto 

deveu-se a um decréscimo da quantidade do algodão-fibra produzida em 2009, em conjunto com um 

decréscimo do preço ao produtor, no mesmo ano. 

 

Em 2010, também se verificou um decréscimo na quantidade produzida, mas em contrapartida, o preço do 

algodão-caroço registou um aumento nesse ano. 

 

Em média, as exportações referentes ao algodão-fibra foram de aproximadamente 41 milhões de USD, ao 

longo do período em estudo. 

 

Neste contexto, Arlindo e Keyser (2007) afirmam que “sendo um produto de exportação, o algodão-fibra 

em Moçambique tem uma longa história de acesso aos mercados internacionais importantes como Europa 

e Ásia. Apesar de apresentar taxas de rendimento baixas, existe uma dinâmica neste sector Moçambicano, 

caracterizada pela entrada de novas companhias concessionárias e investimentos em áreas, fora do 

tradicional cotton belt em Nampula e Cabo Delgado”. 

 

As exportações do algodão-fibra de Moçambique têm como principal destino o continente asiático. De 

acordo com Mahalambe (2012), este facto deve-se à mudança da indústria têxtil da Europa para Ásia, 

onde esta é mais competitiva. Sendo assim, segue a distribuição das exportações do algodão-fibra por 

países de destino: 
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Gráfico 20 

Distribuição das exportações do algodão-fibra por países de destino 

 
Fonte: Mahalambe (2012). 

 

Este gráfico confirma que grande parte das exportações de algodão-fibra tem como destino a Ásia, sendo 

que, apenas 1% do mesmo se destina a Portugal. 

 

Os países que mais importam algodão-fibra de Moçambique são Bangladesh e Tailândia. Em conjunto, 

estes dois países representam 41% do algodão-fibra exportado. Seguem a Singapura e Indonésia, que 

também apresentam percentagens significativas da fibra exportada. 

 

Os restantes países analisados representam individualmente pouco menos de 6% das exportações da fibra 

moçambicana. 

 

Ao longo dos anos, as exportações referentes ao algodão têm-se mostrado bastante significativas em 

relação, não só aos restantes produtos agrícolas como também às restantes exportações moçambicanas. 

 

Para uma melhor compreensão, segue o gráfico que ilustra a evolução da proporção das exportações do 

algodão nas exportações agrícolas assim como nas totais: 

 

Gráfico 21 

Evolução da proporção das exportações do algodão nas agrícolas e totais 

 
Fonte: Banco de Moçambique (BdeM) para as exportações do algodão e totais e Food and Agriculture 

Organization (FAO) para as agrícolas. 

 

Através do gráfico, é possível concluir que, o peso do algodão nas exportações agrícolas assim como nas 

exportações totais tem decrescido ao longo da série analisada, possivelmente pelo decréscimo do volume 

de exportação deste produto, verificado no mesmo período (veja gráfico 19). Este facto pode também se 
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justificar pelo aumento de exportações de outros produtos agrícolas (como o açúcar e o tabaco) e não 

agrícolas ao longo da série em análise. 

 

No que se refere ao peso das exportações do algodão no universo das exportações agrícolas, nota-se um 

grande nível de significância deste produto, verificado em 2005 (de aproximadamente 40%). No ano 

seguinte, este indicador registou um decréscimo significativo de 26 pontos percentuais.  

 

Em média, as exportações do algodão representaram aproximadamente 18% das exportações agrícolas ao 

longo do período em estudo. 

 

De acordo com os dados disponibilizados pela FAO, o algodão é o terceiro produto agrícola mais 

exportado em Moçambique (depois do tabaco e do açúcar) no período de 2001 a 2009. 

 

Em relação às exportações totais, as do algodão representaram entre 3% (registado em 2005) e 1% 

(registado nos dois últimos anos de análise). Este produto não apresenta uma percentagem mais 

significativa, devido a grandes volumes de exportação de produtos como alumínio, gás e energia eléctrica. 

 

Em um estudo do MINAG (2011), afirma-se que as exportações do algodão ocupam o sétimo lugar entre 

os produtos de exportação de Moçambique e contribui para a balança de pagamentos entre 30 a 40 

milhões de USD anualmente. 

 

2.4. Preços internacionais e preços nacionais ao produtor 

 

O preço do algodão ao produtor é um dos principais factores que influenciam o volume de produção do 

mesmo, pois determina o volume de receita do produtor, o que o incentiva ou não a produzir mais ou 

menos algodão. Por sua vez, o preço internacional (Index A) influencia directamente no estabelecimento 

do preço ao produtor em Moçambique. 

 

De uma maneira geral, pode afirmar-se que o subsector do algodão funciona de acordo com a teoria 

económica, mais concretamente com a lei da oferta, em que existe uma relação positiva entre o preço do 

algodão ao produtor e a quantidade produzida do algodão-caroço (quantidade oferecida). 

 

É relevante compreender a evolução do preço internacional do algodão (Index A), que se ilustra no 

gráfico seguinte: 

 

Gráfico 22 

Evolução do preço internacional do algodão (Index A) 

 
Fonte: IAM. 
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Através do gráfico, pode verificar-se que o preço internacional apresenta uma tendência crescente ao 

longo da série analisada. Esta tendência é mais acentuada nos dois últimos anos em análise. 

 

Nota-se que o preço internacional do algodão não apresenta variações significativas até 2009. Neste 

período, o preço manteve-se em 1.5 USD por kg, no entanto, a partir de 2009, registou aumentos 

significativos, atingindo o preço internacional máximo, do algodão de aproximadamente 3.8 USD por kg 

de algodão. 

 

É de realçar que, no ano em que se atingiu o máximo preço internacional, registou-se também o maior 

valor de comercialização de algodão ao produtor.  

 

Relativamente ao preço nacional do algodão ao produtor, identificam-se lacunas ao longo do processo do 

sistema de fixação do mesmo.  

 

Actualmente o preço é fixado pelo Conselho de Ministros, sendo que a negociação entre AAM e FONPA 

(Fórum Nacional dos Produtores de Algodão) com a coordenação do IAM, decorre em Abril de cada 

ano
8
. 

 

MINAG (2011) refere que “o sistema de fixação de preço consistiu na consolidação da fórmula de cálculo 

antes adoptada, basicamente, descrevendo os parâmetros, a amplitude temporal a considerar e as fontes 

desta informação. Na essência, manteve-se o princípio de paridade, com o produtor a receber 50% a 55% 

do preço que o mercado internacional paga, calculado com base no preço internacional, taxa de câmbio, 

diferencial de qualidade e taxa de descaroçamento”. 

 

O estudo levado a cabo pela GDS (2005) revela que o sistema de estabelecimento do preço ao produtor 

pode ser criticado, uma vez que este não tem em conta as flutuações da taxa de câmbio ao longo da 

campanha e nem a diferença da qualidade do algodão produzido em áreas diferentes. Portanto, este 

sistema cria constrangimentos e distorções dentro do sector. 

 

Por sua vez, Santos (2012) afirma que, o modelo utilizado para a fixação do preço do algodão ao produtor 

em Moçambique está desactualizado para as actuais condições do negócio e compreende um risco 

elevado. 

 

Relativamente aos tipos de preço nacionais ao produtor, verifica-se a distinção entre o preço do algodão 

de primeira e o do algodão de segunda. Apresenta-se assim, o seguinte cenário em relação aos preços 

nacionais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Comentário do Engenheiro Francisco Ferreira dos Santos. 
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Gráfico 23 

Evolução dos preços nacionais do algodão ao produtor 

 
Fonte: IAM. 

 

É possível verificar que os preços nacionais apresentam a mesma tendência registada pelos preços 

internacionais (gráfico 22), ao longo do período analisado. Este facto confirma a influência do preço 

internacional do algodão sobre o preço nacional do algodão ao produtor. 

 

Nota-se que o algodão de primeira apresenta preços mais elevados que o algodão de segunda, ao longo de 

toda série. Ambos apresentam uma tendência crescente ao longo da série analisada. 

 

O algodão de primeira assim como de segunda apresentaram preços relativamente baixos em 2001, sendo 

que após algumas alterações e incrementos ao longo da série, ambos atingiram o seu máximo em 2011, de 

15 Mt/kg e 11.5 Mt/kg, respectivamente. 

 

2.5. O algodão moçambicano no comércio internacional 

 

Apesar de Moçambique apresentar um grande potencial no subsector do algodão e acessar mercados 

internacionais bastante importantes, os baixos rendimentos registados por esta cultura faz com que as 

exportações referentes ao algodão ainda estejam aquém dos maiores exportadores de algodão do mundo, 

que, de acordo com o ICAC em Mahalambe (2012), são os Estados Unidos e a Índia, que exportam mais 

de 3.000 e 1.500n toneladas de algodão, respectivamente. 

 

De acordo com GDS (2005), Moçambique apresenta um dos rendimentos mais baixos dos países 

produtores de algodão, no entanto, a qualidade que apresenta é significativa, visto que a fibra tem um 

comprimento de aproximadamente 2.86 cm, enquanto muitos países africanos produzem fibra que atinge 

menos de 2.6 cm. Este estudo considera a fibra produzida em Moçambique, relativamente competitiva. 

 

Para além da fibra do algodão produzido em Moçambique apresentar uma qualidade relativamente 

superior, os custos de produção da mesma por hectare são menores em Moçambique, em comparação 

com os restantes produtores de algodão no mundo. Este facto pode ser observado no seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

Gráfico 24 

Custos de produção da fibra do algodão por hectare e por kg relativos a 2010 

 
Fonte: Mahalambe (2012)

9
. 

 

Entre os países analisados, Moçambique apresenta os custos de produção da fibra do algodão mais baixos 

para o ano em análise. 

 

Os custos de produção da fibra em Moçambique são aproximadamente seis vezes menor que os custos 

registados pelo Egipto e China, e nove vezes menor que os custos registados pela Turquia. 

  

No entanto, numa situação em que Moçambique apresenta custos de produção da fibra inferiores aos dos 

países analisados, estes apresentam volumes de produção e rendimentos por hectare, superiores. Estes 

custos baixos na produção agrícola, apresentados por Moçambique, podem ter como origem os salários e 

preços baixos ao produtor, ou seja, uma vantagem assente na pobreza e na exploração da mão-de-obra 

barata. 

 

Numa outra óptica e a mais importante, em termos de competitividade, os custos de produção por quilo 

revelam uma alteração significativa. Moçambique passa a ter custo por quilo superior a RAS, Zimbabwe, 

Argentina e próximos aos verificados na China e nos EUA. Os custos de produção na indústria sofrem 

consequência da baixa utilização da capacidade instalada, fazendo aumentar a incidência dos custo fixos 

no custo médio da fibra. 

 

Mahalambe (2012), na sua apresentação, referiu que a maior parte do algodão, produzido em 

Moçambique, é de alta qualidade para os padrões internacionais, embora no mercado internacional 

Moçambique seja um produtor e exportador insignificante. 

 

Para melhor demonstrar esta constatação, apresenta-se o gráfico a seguir, que demonstra a evolução da 

quota de mercado do algodão moçambicano na produção mundial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Retirado de Custos de produção do algodão, ICAC (2010). 
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Gráfico 25 

Quota de mercado do algodão moçambicano 

 
Fonte: FAO. 

 

Os valores e a tendência registada, pelas quotas de mercado no gráfico acima, confirmam a constatação de 

Mahalambe de que, Moçambique é um produtor e exportador insignificante a nível mundial. 

 

O algodão-caroço, produzido em Moçambique, representa, em média, 0.2% do total de algodão-caroço 

produzido no mundo, ao longo do período em análise. Por sua vez, o algodão-fibra representa, em média, 

apenas 0.1% do total produzido no mundo. 

 

A percentagem máxima que a produção de algodão-caroço de Moçambique atingiu foi de 0.3%, do total 

de algodão produzido no mundo em 2002 e 2006. Estas percentagens são, relativamente, insignificantes 

comparando com os restantes países produtores de algodão no mundo. 

 

Estas baixas quotas de mercado registadas por Moçambique, podem ser justificadas, principalmente, pela 

não utilização plena da capacidade industrial existente e pelo facto de o rendimento actual agrícola ser de 

pouco mais de 1/5 do potencial produtivo (2000kg/ha). 

 

2.6. Volume de crédito para o subsector do algodão 

 

O crédito destinado ao sector da agricultura, tem registado incrementos nos últimos anos. O volume de 

crédito agrícola apresentou a seguinte distribuição: 

 

Gráfico 26 

Distribuição do crédito agrícola, total de 2003 a 2011 

 
Fonte: BdeM. 
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Nota-se que, grande parte do crédito agrícola cedido teve como destino dois produtos agrários, o açúcar e 

o algodão. Estes dois representam mais de metade do crédito cedido para a agricultura, no período entre 

2003 e 2011. 

 

Destacam-se o chá, a silvicultura e a exploração florestal como os produtos que retiveram menor 

percentagem de crédito, representando apenas 2% e 3%, respectivamente, do total de crédito agrário 

cedido ao longo do período em estudo. 

 

Em resumo, constata-se que, ao longo do período analisado, o algodão constitui o segundo principal 

destino de crédito de entre os produtos agrícolas analisados. 

 

Com objectivo de analisar a evolução do crédito destinado ao algodão, ao longo do período em estudo, 

elaborou-se o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 27 

Evolução do crédito referente ao algodão face aos preços constantes de 2011 

 
Fonte: BdeM. 

 

Apesar do algodão apresentar uma proporção elevada do total do crédito cedido à agricultura (22%), o 

crédito (a preços constantes de 2011) referente a este produto apresenta uma tendência decrescente ao 

longo da série analisada. Estes decréscimos verificaram-se, principalmente, depois de 2007. 

 

Após consecutivos decréscimos do crédito ao algodão entre 2003 e 2011, o mesmo registou um pico de 

aproximadamente 102 milhões de meticais em 2007. O decréscimo entre 2003 e 2011 foi de cerca de 

90%. 

 

O decréscimo do crédito referente ao algodão, registado pelo nos últimos anos, pode constituir um 

constrangimento para o subsector do algodão e para os seus operadores, na medida em que, poderá retrair 

o investimento, o crescimento e a competitividade deste subsector. 

 

ACP (2010) destaca que um dos riscos e constrangimentos, envolvidos na actividade do subsector do 

algodão em Moçambique, está relacionado com o nível de dificuldade de acesso ao crédito por parte das 

fábricas de descaroçamento assim como dos agricultores. 

 

Neste contexto, Santos (2012) indica como uma medida imediata a ser tomada para o sucesso do setor, ao 

nível estrutural, a implementação do crédito agrícola bonificado, com objectivo de potenciar a 

competitividade. 
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Gráfico 28 

Evolução da proporção do crédito do algodão no crédito agrícola e no total da economia 

 
Fonte: BdeM. 

 

É possível verificar que, a proporção do crédito do algodão no crédito agrícola assim como no total 

apresenta uma tendência decrescente ao longo do período em estudo. 

 

Em 2005, o crédito cedido ao subsector do algodão representava 40% do total de crédito cedido à 

agricultura. Esta foi a percentagem mais alta registada pelo crédito do algodão, em relação ao crédito 

agrícola. 

 

No último ano de análise (2011), após decréscimos consecutivos, a proporção do crédito do algodão, em 

relação ao crédito agrícola atingiu o seu mínimo, representando apenas 2% do mesmo.  

 

Relativamente à proporção do crédito referente ao algodão, em relação ao crédito total cedido à 

economia, constatou-se que este representou, em média, 2% ao longo do período em estudo. Esta 

percentagem pode ser considerada relativamente baixa para um subsector com bastante relevância para a 

economia rural. 

 

 

2.7. Emprego do sector industrial 

 

Santos (2012) refere que, em Moçambique, no subsector do algodão, existem 10 fábricas de 

processamento de algodão-caroço em operação e que estas geram 20.000 postos de emprego nas suas 

actividades. 
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3. A CADEIA DE VALOR DO ALGODÃO 

 

O conceito de cadeia de valor foi introduzido por Porter, dentro da sua teoria de competitividade. De 

acordo com este autor, a cadeia de valor representa o conjunto de actividades realizadas por uma empresa, 

desde a projecção do seu produto até ao consumo do mesmo, Porter (1989). 

 

GDS (2005) refere que “a competitividade do sector privado depende de quão bem o mercado está 

organizado e de como se maximiza a produtividade em toda a cadeia da atividade, a partir das entradas de 

matérias-primas para comercialização de bens finais”. Ainda refere que a análise da cadeia de valor 

pretende atingir os seguintes objectivos: (1) identificar as ineficiências ao longo das actividades; (2) 

identificar e priorizar os constrangimentos ao longo da cadeia; (3) obter uma base comparativa 

internacional e; (4) permitir recomendações para melhorar a competitividade. 

 

No caso do subsector do algodão, a cadeia de valor deve ilustrar as diferentes actividades do mesmo, 

desde a produção do algodão até a sua exportação. A análise da cadeia do valor permitirá compreender o 

nível de competitividade existente neste subsector.  

 

Para analisar a cadeia de valor do subsector do algodão em Moçambique, em primeiro lugar, é necessário 

compreender a estrutura do mesmo, que se resume na figura que se apresenta: 

 

Figura 1 

Estrutura do subsector do algodão em Moçambique 

 
Fonte: Adaptado de GDS (2005). 

 

Como já se havia referido, cabe as concessionárias fornecerem aos agricultores, os inputs agrícolas 

necessários para a produção do algodão. Estas também concedem crédito e são responsáveis pela 

extensão. 
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Através desta figura, é possível compreender que, após o descaroçamento, a fibra é exportada (pelas 

empresas) e a semente é internamente usada para o fabrico de óleo e de bagaço. 

 

De acordo com Santos (2012), a cadeia de valor do algodão é constituída por cinco principais fases: (1) 

produção agrícola; (2) processamento do algodão-caroço; (3) fiação; (4) tecelagem; e (5) confecção de 

roupa. No entanto, após a análise da estrutura do subsector do algodão e das diferentes fases da produção 

do mesmo até a sua venda, foi possível elaborar a seguinte cadeia de valor de algodão para Moçambique: 

 

Figura 2 

Cadeia de valor do subsector de algodão em Moçambique 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em Moçambique, os inputs são fornecidos pelas concessionárias de acordo com o modelo de concessão 

que predomina no subsector do algodão.  

 

O processo de produção, que inclui diferentes etapas, é da responsabilidade dos pequenos produtores e 

agricultores, que após a colheita, vendem o algodão-caroço às concessionárias que por sua vez 

transportam o algodão-caroço para as fábricas e procedem ao descaroçamento para obterem a fibra e de 

seguida exportarem-na. 

 

Para além da fibra, é retirada a semente que posteriormente é vendida para os processadores da mesma, 

para a produção de óleo e bagaço que, por sua vez, em termos gerais, são vendidos no mercado interno. 

 

Nota-se também que a cadeia de valor, em Moçambique, engloba apenas quatro principais estágios (input, 

produção agrícola, comercialização e processamento do algodão-caroço), os restantes (fiação, tecelagem e 

confecção de roupa) não existem, fazendo com que o valor acrescentado ao algodão em Moçambique seja 

menor em relação aos restantes países produtores de algodão. 

 

Afirmou-se ainda que “...a cadeia de valor do algodão foi ainda mais prejudicada pelo colapso das 

indústrias de fiação, tecelagem e vestuário nos anos 1990 e início de 2000, em grande parte devido ao 

inadequado capital e inadequadas habilidades técnicas e gerenciais”
10

. 

 

Segundo GDS (2005), geralmente a cadeia de valor, para a produção do algodão, engloba as seguintes 

etapas: (1) preparação da terra; (2) plantio; (3) sementeira; (4) desbaste; (5) capina; (6) pulverização 

química; (7) fertilização; e (8) colheita. 

 

Este estudo
11

 revela que as fases da colheita, pulverização química e da sementeira são as etapas que mais 

valor adicionam, ao longo da cadeia de produção do algodão. No entanto, constatou-se que os maiores 

constrangimentos, ao longo da cadeia de valor da produção do algodão, resultam da falta de infra-

                                                           
10

 Arlindo e Keyser (2007). 
11

 GDS (2005). 
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estruturas e ausência de serviços públicos de apoio a este subsector, tendo como consequência o aumento 

dos custos operacionais. 

 

 

4. ANÁLISE SWOT DO SUB SECTOR DO ALGODÃO EM MOÇAMBIQUE 

 

A análise SWOT
12

 constitui uma ferramenta para o planeamento estratégico das organizações. Através da 

análise SWOT é possível identificar, no ambiente interno, os pontos fortes e fracos de uma organização e, 

no ambiente externo, as oportunidades e ameaças da mesma. Esta análise fornece bases para a formulação 

e adopção de estratégias competitivas, Freire (2000). 

 

Neste texto, a análise SWOT constitui uma ferramenta utilizada com objectivo de analisar o ambiente 

interno e externo do subsector do algodão e efetuam o diagnóstico. Ou seja, identificar neste subsector os 

pontos fortes, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, permitindo assim a adopção de estratégias que 

o tornem competitivo. 

 

Segue a análise SWOT do subsector do algodão: 

 

Quadro 3 

Análise SWOT do subsector do algodão em Moçambique 

A
n

á
li

se
 i

n
te

rn
a

 

Pontos fortes 

-Custos de produção por hectare relativamente baixos. 

-Produção de algodão-fibra com qualidade reconhecida nos padrões internacionais. 

-Aptidão agrícola dos solos, com maior destaque nas regiões norte e centro, Conselho 

de Ministros (s/ data). 

-Existência de variedades de algodão resistentes a certas pragas e doenças, e de maior 

percentagem de extracção de fibra, Conselho de Ministros (s/ data). 

- Condições edafo-climáticas (condições de solo e clima)  

Pontos fracos 

- Rendimentos de produção por hectare baixos. 

-Custo de produção por quilo relativamente elevados, comparando com alguns dos 

maiores produtores mundiais. 

-Ausência da indústria de fiação, tecelagem e vestuário (prejudicial a cadeia de valor do 

subsector). 

-Fraca investigação no que se refere à disponibilização de variedades de sementes. 

-Modelo de fixação do preço ao produtor desajustado. 

-Quota de menos de 1% no mercado internacional. 

-Fraco apoio institucional no fomento do algodão (IAM e outras instituições públicas), 

MINAG (2011). 

-Estrutura monopsónica do mercado junto do produtor, através do modelo de 

concessões.  

-Elevados custos de logística. 

A
n

á
li

se
 e

x
te

r
n

a
 

Oportunidades 

-Consumo crescente da fibra nos mercados internacionais, principalmente na Ásia, que 

constitui o maior importador da fibra moçambicana. 

-Localização geográfica vantajosa (menor distância) para os maiores consumidores da 

fibra em relação aos restantes países produtores de algodão, Mahalambe (2012). 

-Tempo de colocação do algodão no mercado (Junho a Agosto) não coincide com os 

restantes produtores, Mahalambe (2012). 

-Potencial de desenvolvimento da cadeia de valor,  

Ameaças 

-Volatilidade do preço internacional. 

-Dependência das variações da taxa de câmbio, geralmente valorizadas prejudicando as 

exportações e os produtores. 

-Taxas de juro muito elevadas. 

                                                           
12

 SWOT: Strength, Weakness, Opportunity e Threat. 
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-Existência de culturas que oferecem maior renda para os produtores. 

-Decrescimento do crédito cedido ao subsector. 

-Existência de meios de comunicação (estradas) em condições desfavoráveis para o 

transporte do algodão. 

-Concorrência de fibras artificiais, Conselho de Ministros (s/ data). 

-Dependência do clima muito variável. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os pontos fortes do subsector do algodão são, principalmente, constituídos pela potencialidade do 

algodão por si só e das condições de solo e clima existentes em Moçambique. O algodão é considerado 

resistente (e de boa saúde) e como já havia sido referido antes, a fibra produzida em Moçambique é de 

qualidade, tendo em conta os padrões internacionais.  

 

Dad a localização vantajosa e o tempo de colocação do algodão moçambicano, o consumo da fibra no 

mundo (em particular na Ásia) é crescente. Portanto, Moçambique tem potencial para se tornar um 

exportador internacionalmente importante. 

 

No entanto, existem diferentes constrangimentos para o crescimento e desenvolvimento do sub sector do 

algodão em Moçambique. Um dos principais é o baixo rendimento por hectare, condicionado pelos 

diferentes factores mencionados ao longo do texto. 

 

O fraco suporte institucional do subsector de algodão, o modelo de fixação de preço desajustado, a fraca 

investigação e os constrangimentos da cadeia de valor desaceleram a dinâmica e o crescimento deste 

subsector, influenciando negativamente o nível de competitividade do mesmo. 

 

Os pontos fracos, acima mencionados, tornam o sector muito mais frágil e vulnerável à volatilidade do 

preço internacional e à dependência da taxa de câmbio. Consequentemente, este sector acarretará maiores 

riscos para as empresas, assim como para os produtores, que possivelmente optarão pela produção de 

outras culturas que apresentem maior estabilidade e maiores níveis de renda. 

 

 

5. FACTORES DE COMPETITIVIDADE 

 

Esta secção tem como objectivo analisar a competitividade do subsector de algodão em Moçambique, 

para tal, teve-se como referência o Índice de Competitividade Global (ICG) publicado pelo World 

Economic Forum (WEF). 

 

De acordo com WEF (2011), o ICG tem como objectivo medir o nível de competitividade de diferentes 

países. Engloba vertentes macro e microeconómicas que determinam a produtividade e a competitividade 

nacional, subdividindo-as em 12 pilares da competitividade. 

 

Cada um destes 12 pilares da competitividade engloba diferentes indicadores que, em conjunto, medem a 

competitividade dos mesmos, WEF (2011). 

 

Os pilares e os respectivos indicadores servirão de base para se proceder a análise da competitividade do 

subsector do algodão. Foram seleccionados os pilares e indicadores que mais se relacionam com o 

subsector do algodão e os que maior peso apresentam para a competitividade deste subsetor, em 

particular. 

 

Os indicadores foram divididos em internos e externos, diferenciando assim os factores de 

competitividade internos e externos. 
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1º pilar: Instituições 

 

O quadro institucional, presente no sector do algodão, é considerado fraco, no que se refere ao apoio no 

fomento do algodão, Conselho de Ministros (s/ data). 

 

Lemaitre et al (2001) também afirmam que, “não é realmente grande o «fomento» feito pelo IAM, a não 

ser o seu empenho na experiência de relançamento do algodão nas áreas não cobertas nas províncias de 

Zambézia, Inhambane, Gaza e Maputo (parte disso foi a produção de algodão orgânico em Inhambane). 

Não obstante, ter sido fraco o envolvimento do IAM, por si...”. 

 

O estudo da GDS (2005) refere que o quadro institucional é pobre para servir de suporte ao subsector do 

algodão em Moçambique e que este facto contribui para o aumento de custos operacionais para as 

empresas envolvidas neste ramo. 

 

As afirmações acima indicam que existe um fraco suporte institucional neste subsector, facto que 

prejudica as empresas, assim como os produtores do mesmo, o que contribui para baixos níveis de 

rendimento e de competitividade. Não obstante, a existência de um órgão especializado (o IAM) para a 

subsector algodoeiro, pressupõe a existência de condições de maior conhecimento, capacidade de 

intervenção e informação, diálogo entre agentes económicos e capacidade negocial. 

 

Os indicadores deste pilar, que mais influenciam na competitividade deste subsector, são: 

 

 Eficiência da estrutura legal de regulamentos: 

 

Em Moçambique, existem diferentes diplomas e decretos que regem a produção e a comercialização do 

algodão.  

 

O regulamento da cultura do algodão, em Moçambique, inclui a classificação dos operadores económicos, 

informações sobre as concessões, a inscrição e o registo de operadores, os planos de produção, as normas 

técnicas e os aspectos sobre a comercialização do algodão. 

 

No entanto, Santos (2012) afirma que, para potenciar a competitividade do sector e o sucesso do mesmo, 

seria necessário reduzir ou eliminar as taxas cobradas pelo IAM, previstas no regulamento da cultura do 

algodão. Ainda acrescenta que, as taxas portuárias e os direitos de importação nos bens necessários à 

actividade das fábricas, também constituem constrangimentos para se operar neste subsector. 

 

Esta afirmação induz à hipótese de que o regulamento da cultura do algodão e a legislação em geral 

compreendem regras que dificultam o crescimento e desenvolvimento do subsector do algodão em 

Moçambique. 

 

2º pilar: Infra-estruturas 

 

A qualidade das infra-estruturas existentes num país é um suporte para qualquer sector ou actividade e 

constitui um dos determinantes factores de competitividade do mesmo. 

 

Sem excepção, o subsector de algodão necessita de infra-estruturas de qualidade (principalmente de 

estradas no meio rural) para alcançar maiores níveis de competitividade. 
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Arlindo e Keyser (2007) afirmam que um dos maiores desafios, que o subsector do algodão enfrenta em 

Moçambique, centra-se nas infra-estruturas existentes, que se podem considerar pobres. O estudo da GDS 

(2005) também indica que as infra-estruturas pobres constituem um constrangimento para este subsector, 

na medida em que, causa atrasos desde o processo de produção até a entrega do produto final. 

 

Ao longo da cadeia de valor do subsector do algodão, verificam-se duas etapas em que a área de 

transporte é crucial (transporte do algodão-caroço para a fábrica e da fibra para os diferentes pontos de 

exportação), sendo assim, os indicadores deste pilar, que mais peso tem o nível de competitividade deste 

subsector, são os seguintes: 

 

 Qualidade das estradas  

 

Segundo Araújo (s/ data), após a guerra dos 16 anos, as infra-estruturas nas zonas rurais, em particular as 

estradas, registaram melhorias, embora continuem problemáticas. Este autor acrescenta que, “o mau 

estado das estradas constitui um obstáculo importante no processo de transporte do algodão a partir dos 

centros de concentração para a fábrica. Consequentemente, os custos de produção subiram até tornar o 

descaroçamento de algodão uma actividade insustentável”. 

 

Santos (2012) identifica a melhoria de estradas como uma medida a ser tomada, o que permitirá um maior 

nível de competitividade no subsector do algodão em Moçambique. 

 

Sendo assim, pode concluir-se que a qualidade das estradas constitui um constrangimento para o 

subsector do algodão em Moçambique, na medida que afecta negativamente a actividade das fábricas de 

descaroçamento do algodão, aumentando os custos operacionais das mesmas. 

 

 Qualidade dos caminhos-de-ferro 

 

GDS (2005) refere que os três principais portos de Moçambique estão ligados às linhas férreas, afirma 

também que, “embora as ferrovias tenham um papel importante na ligação entre o corredor leste-oeste, o 

material circulante ferroviário em Moçambique tem diminuído consideravelmente durante os últimos dez 

anos… no entanto, as ferrovias continuam a ser o meio preferencial de transporte de cargas, tanto no 

interior de Moçambique, quanto nos países vizinhos”.  

 

Sendo assim, a qualidade dos caminhos-de-ferro determina a competitividade do algodão, na medida em 

que facilita o transporte deste, das fábricas para os portos, através do seu nível eficiência e dos custos que 

comportam. 

 

 Qualidade dos portos 

 

A qualidade das infra-estruturas portuárias tem bastante peso no subsector do algodão, tendo em conta 

que toda a fibra produzida em Moçambique é exportada, principalmente, através dos portos existentes. 

 

Em Moçambique, existem três principais portos ao longo da costa, situados em Nacala, Beira e Maputo. 

Os primeiros estão situados nas principais regiões de produção de algodão do país (norte e centro), ainda 

com apoio do porto situado em Pemba – Cabo Delgado. Este facto constitui uma vantagem competitiva 

deste sector. 

 

No entanto, GDS (2005) revela que existem operadores que exportam o algodão, preferencialmente, de 

outros portos regionais, devido a demora da entrega da carga ao seu destino. De acordo com o mesmo 

estudo, a demora e atrasos da entrega da carga devem-se à manutenção ineficaz dos portos 

moçambicanos.  
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3º pilar: Ambiente macroeconómico 

 

A evolução das variáveis macroeconómicas afecta directa ou indirectamente a competitividade e a 

atractividade do ambiente de negócios de um país. Portanto, a instabilidade macroeconómica, verificada 

na última década em Moçambique, afecta negativamente a competitividade do país, assim como dos 

diferentes sectores existentes no mesmo, em particular, o subsector do algodão. 

 

Mosca et al (2012) ilustram que existe instabilidade macroeconómica em Moçambique, ao longo do 

período de 2004 a 2010. Os autores demonstram que a evolução dos indicadores económicos da 

estabilidade macroeconómica (inflação, câmbio, taxas de juro, taxa de cobertura da balança comercial e 

défice público) é instável e não favorável ao crescimento e competitividade. 

 

No caso do subsector do algodão, verifica-se que a inflação e o câmbio são as variáveis macroeconómicas 

e indicadores do 3º pilar, que mais influenciam no crescimento e na competitividade do mesmo. Sendo 

assim, procede-se à análise dos mesmos: 

 

 Inflação 

 

A variação dos preços tem influência directa nos custos operacionais das empresas dos diferentes sectores 

da economia. No sector do algodão, uma subida de preços tem como consequência um aumento nos 

custos de descaroçamento do algodão, nas diferentes fábricas existentes no país, tornando-as menos 

competitivas. 

 

O gráfico seguinte ilustra a evolução da taxa de inflação ao longo do período em estudo: 

 

Gráfico 29 

Evolução da inflação 

 
Fonte: INE. 

 

Nota-se que a inflação apresenta uma evolução com bastantes variações acentuadas, ao longo da série em 

análise. 

 

De acordo com Mosca et al (2012), considera-se que taxas de inflação inferiores a 2% são aceitáveis para 

uma economia. Este facto não se verifica para a inflação em Moçambique, ao longo do período em 

estudo. 
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No período em estudo, a inflação registou a taxa mais alta no primeiro ano de análise (22.7%). A mais 

baixa taxa registada foi em 2009, em que a variação geral dos preços foi de aproximadamente 2.3%, facto 

que se explica pela diminuição da demanda, causada pela crise económica e financeira sucedida no 

mesmo ano. No entanto, após o decréscimo registado de 2008 a 2009, a inflação apresentou um aumento 

bastante acentuado, compensando assim a baixa variação de preços no ano anterior. 

 

Visto que a inflação apresenta percentagens elevadas e com bastante variabilidade, conclui-se que esta 

não constitui um factor de competitividade para o país, nem para o subsector do algodão, mas sim um 

constrangimento a actividade económica de ambos. 

 

Os altos e instáveis níveis de inflação consideram-se constrangimentos para o subsector do algodão, na 

medida em que provoca um aumento nos custos operacionais das fábricas existentes neste subsector, 

nomeadamente: (1) custos de transporte; (2) embalagens; (3) energia; (4) serviços; e (5) outros custos 

envolvidos no processo de descaroçamento. 

 

 Estabilidade cambial 

 

O outro factor que influencia directamente o crescimento, a competitividade e a dinâmica do sector do 

algodão em Moçambique é a taxa de câmbio em relação ao dólar. Isto acontece porque o preço do 

algodão-caroço, ao produtor, é calculado com base no preço internacional do algodão (Index A) que, por 

sua vez, é fixado em dólares. 

 

Sendo assim, o volume de produção de algodão (quanto menor for o preço, menor será a quantidade 

produzida), a receita do produtor e os custos dos descaroçadores dependem directamente das flutuações 

da taxa de câmbio. 

 

 Apresenta-se, no gráfico a seguir, a evolução da taxa de câmbio: 

 

Gráfico 30 

Evolução do câmbio 

 
Fonte: BdeM. 

 

É possível notar que o metical, em relação ao dólar, apresenta uma tendência a desvalorizar-se, excepto 

para 2011, onde este valorizou-se  em 12% em relação ao ano anterior. Ao longo do período analisado, o 

câmbio registou valores entre 20.7 e 32.98 MT/USD. 

 

Santos (2012) refere que existe uma relação directa entre o câmbio e o preço. Quanto maior for a taxa de 

câmbio, maior será o preço ao produtor e verificar-se-ão maiores volumes de produção de algodão. Por 

outro lado, o metical valorizado terá como consequência, menores volumes de produção de algodão. 
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No subsector de algodão, a taxa de câmbio é considerada, pelo estudo da ACP (2010), um dos mais altos 

riscos nele existentes. Isto deve-se ao facto de as suas variações causarem prejuízos às fábricas de 

descaroçamento (quanto maior for a diferença da taxa de câmbio no momento de fixação do preço do 

algodão e no momento de exportação). 

 

A taxa de câmbio, em Moçambique, apresenta bastantes variações no período de um ano, fazendo com 

que o preço fixado não seja ajustado ao longo desse período, causando, assim, distorções no subsector do 

algodão. Portanto, é necessário manter a taxa de câmbio a níveis ajustados, para que cause menores 

constrangimentos ao subsector em análise. 

 

6º pilar: Eficiência no mercado de bens 

 

Neste pilar, foram identificados os seguintes indicadores como factores de competitividade: 

 

 Intensidade da concorrência local  

 

Como havia sido referido antes, existem, em Moçambique, catorze fábricas de descaroçamento instaladas, 

mas apenas dez destas encontram-se operacionais. Estas funcionam em regime de concessão e o volume 

de algodão-fibra produzido pelas mesmas depende da área de concessão de cada uma delas. 

 

Os produtores de uma determinada área, apenas, podem vender o algodão-caroço à concessionária da 

respectiva área, sendo assim, está-se perante um caso de monopsónio. 

 

Pode-se considerar a intensidade da concorrência local muito baixa ou inexistente para o caso do 

subsector do algodão, tornando-o menos competitivo. 

 

 

 Dimensão e efectividade dos impostos 

 

A dimensão e a efectividade dos impostos constitui um indicador importante, que influencia directamente 

o nível de competitividade das empresas de um determinado sector. 

 

Para Santos (2012), a taxa de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) para as fabricas de 

descaroçamento constitui um problema para a actividade das mesmas. Este autor também menciona que 

as taxas portuárias de exportação devem ser reduzidas, assim como a dos direitos de importação para os 

bens necessários.  

 

É de realçar que a taxa cobrada, pelo IAM às fábricas de descaroçamento, constitui 2.5% do total dos 

custos existindo assim a necessidade de redução da mesma, Santos (2012). 

 

Com estas afirmações, é possível concluir que as taxas e os impostos cobrados, neste sector, constituem 

constrangimentos para as empresas que nele operam, na medida em que aumentam, em grande medida, os 

custos, tornando-as menos competitivas. 

 

 Papel/desempenho (burden) dos procedimentos das alfândegas  

 

A eficiência nos processos alfandegários é um factor importante e determinante do capitulo da 

competitividade do subsector do algodão, visto que os operadores do mesmo exportam toda a fibra 

produzida internamente e importam bens necessários para o descaroçamento do algodão. 
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Neste contexto, o estudo da GDS (2005) menciona que, de acordo com os comerciantes deste sector, 

existe falta de competitividade nos procedimentos das alfândegas. O mesmo estudo indica que a demora 

dos procedimentos alfandegários e as tarifas extremamente altas, cobradas pelas alfândegas, constituem 

um dos constrangimentos para o subsector do algodão em Moçambique. 

 

 Grau de orientação e sofisticação do consumidor  

 

O principal produto retirado do algodão-caroço é exportado. Portanto, o principal consumidor do 

subsector do algodão de Moçambique são os diferentes países asiáticos mencionados anteriormente neste 

texto. 

 

A indústria têxtil na Ásia é bastante desenvolvida e competitiva e, portanto, necessita de uma fibra com 

altos padrões de qualidade. É de realçar que o algodão, produzido em Moçambique, é de qualidade 

reconhecida nos padrões internacionais. 

 

 

7º pilar: Eficiência no mercado de trabalho 

 

Actualmente, as dez fábricas de descaroçamento operacionais em Moçambique empregam 20.000 

pessoas. Sendo assim, é necessário analisar os diferentes constrangimentos e potencialidades que este 

pilar comporta, visto que influencia o nível de competitividade do subsector do algodão. 

 

Os indicadores seleccionados para tal análise são os seguintes: 

 

 Rigidez do emprego  

 

A lei laboral, vigente em Moçambique, já foi considerada por diferentes estudos
13

 como rígida. Foi 

considerada pelo WEF como o sexto factor mais problemático para o ambiente de negócios. 

Adicionalmente, GDS (2005) considera a lei do trabalho moçambicana anti competitiva. 

 

Sendo assim, a lei do trabalho de Moçambique pode ser considerada um constrangimento (podendo 

comportar custos) para as fábricas de descaroçamento. 

 

 

 Salário e produtividade  

 

Possivelmente a mão-de-obra industrial deste sector pode ser considerada barata. De acordo com Santos 

(2012), a mão-de-obra representa 6% do total de custos de uma fábrica de descaroçamento
14

 (incluindo a 

mão de obra da comercialização). 

 

Tendo em conta que, em 2011, se produziram 23.400 toneladas de fibra e que as dez fábricas empregam 

20.000 trabalhadores, a produtividade será de 1.17 toneladas de fibra por trabalhador ao longo do ano. 

 

8º pilar: Desenvolvimento no mercado financeiro 

 

Considera-se o mercado financeiro como um suporte para o desenvolvimento de qualquer sector e um 

importante factor de competitividade a nível sectorial e nacional. 

 

                                                           
13

 Veja por exemplo Mosca et al (2012) e WEF (2011). 
14

 Este valor tem como referência apenas uma empresa e não a média do sector. 
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Um mercado financeiro favorável e eficiente permite um maior nível de investimento no subsector do 

algodão, permitindo assim o seu desenvolvimento e crescimento. 

 

Para analisar o grau de competitividade deste pilar em relação ao subsector do algodão, seguem os 

indicadores: 

 

 Disponibilidade e fornecimento de serviços financeiros  

 

O volume de crédito agrário ou a distribuição do mesmo pelos diferentes produtos agrícolas pode ser 

influenciado pela disponibilidade e acesso às instituições financeiras. De acordo com o relatório anual do 

BdeM (2010), existiam, no total, 416 agências bancárias e 118 operadoras de microcrédito em 

Moçambique, no ano de 2010. Estas agências apresentam a seguinte distribuição: 

 

Gráfico 31 

Distribuição de agências bancárias por província 

 
Fonte: BdeM (2010). 

 

É possível verificar que, em 2005 assim como em 2010, a maior parte das agências bancárias existentes 

no país localizavam-se na cidade de Maputo. As restantes províncias apresentavam uma percentagem 

relativamente baixa do total de agências bancárias existentes em ambos anos. 

 

A nível regional, verifica-se que no Sul, a produção do algodão tem uma importância mínima, entretanto, 

retém o maior número de agências, representando em 2010 60% do total de agências.  

 

Enquanto, que o Centro e o Norte retêm apenas 26% e 14% do total de agências bancárias do país, regiões 

e que se localiza a maior parte dos produtores e das fábricas de descaroçamento do algodão. 

 

Através deste gráfico, pode notar-se a existência de uma distribuição não equitativa de agências bancárias 

por províncias. Em termos regionais, pode afirmar-se que a região Sul concentra maior percentagem de 

agências bancárias. Ou seja, nos grandes centros de produção e processamento de algodão, existe uma 

disponibilidade menor de agências bancárias, podendo impossibilitar ou dificultar o acesso aos serviços 

bancários dos operadores do subsector do algodão. 

 

Neste contexto, Uaiene (2012) refere que a maior parte do sistema financeiro está nas cidades. Este autor 

afirma que existem falhas de mercado na área dos serviços financeiros, o que traz como resultado, a 

contracção do crédito para agricultura. Esta contracção de crédito manifesta-se pelo acesso quase 

inexistente dos pequenos agricultores. 
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 Facilidade de acesso a empréstimos  

 

O nível de dificuldade de acesso ao crédito pelas fábricas de descaroçamento e dos agricultores é 

considerado um dos riscos com intensidade média no subsector do algodão, ACP (2010). 

 

Um dos factores, que está ligado directamente com a facilidade de acesso aos empréstimos, são as taxas 

de juro. Portanto, segue a evolução das mesmas para o período em estudo: 

 

Gráfico 32 

Evolução das taxas de juro 

 
Fonte: BdeM. 

 

É possível notar-se, através do gráfico, que a taxa de juros, ao longo do período em estudo, apresenta 

percentagens altas, dificultando assim o acesso ao crédito e retraindo o investimento. A mais alta foi 

registada em 2002, nesse ano, a taxa de juro foi de 34%. Após esse ano, este indicador apresentou 

decréscimos até 2005. 

 

A partir de 2005, as taxas de juro mantiveram-se a níveis relativamente estabilizados embora ainda altos. 

Mesmo assim, ao longo desse período (principalmente a partir de 2007), o crédito relativo ao algodão 

apresentou decréscimos acentuados. 

 

Para além das altas taxas de juro registadas, existe um nível de dificuldade de acesso a empréstimos, 

característico do sector agrícola. Este facto pode dever-se, de acordo com Mosca (2011), a aspectos como: 

os riscos da actividade agrária, que se apresentam bastante elevados em relação aos restantes sectores, as 

limitadas garantias sobretudo dos pequenos e médios produtores) e, o facto de a banca e outros fundos de 

cooperação preferirem conceder empréstimos aos agentes económicos, nas fases posteriores da cadeia de 

valor como o comércio, transporte e outros.  

 

Sendo assim, existe uma deficiência no acesso à empréstimos no subsector do algodão, o que 

consequentemente retrai o investimento e o crescimento do subsector e influencia negativamente o nível 

de competitividade do mesmo. 

 

Este facto pode confirmar-se com a tendência decrescente, registada pelo volume de crédito referente ao 

algodão, no gráfico apresentado anteriormente na secção relativa à análise do crédito do subsector do 

algodão. 
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9º pilar: Disponibilidade de tecnologia 

 

O acesso e a adopção de tecnologias recentes permitem uma diminuição dos custos operacionais, assim 

como um maior nível de competitividade em diferentes vertentes.  

 

O indicador, que mais influencia no nível de competitividade do subsector do algodão, é o que se analisa 

a seguir: 

 

 Disponibilidade de tecnologias recentes  

 

MINAG (2011) afirma que a tecnologia em vigor é uma das causas para o agravamento do decréscimo na 

produção do algodão e no baixo nível de competitividade presente neste sector. Ainda refere que “o país 

não tem estado a fazer o aproveitamento conveniente dos subprodutos do algodão, devido aos limitados 

investimentos em infra-estruturas, equipamento, tecnologias e conhecimento para a transformação e 

consumo local, bem como a exportação de material processado”. 

 

O mesmo estudo menciona que a transferência de tecnologia tem sido um dos elementos mais fracos do 

subsector do algodão em Moçambique, uma vez que os “produtores não têm estado a adoptar tecnologias 

mais produtivas, por falta de acesso a estas e por ineficiência das redes de fomento do algodão”, MINAG 

(2011). 

 

“A maior parte dos produtores que firmou contratos com JCVs continua a usar tecnologia algodoeira de 

baixo nível de insumos, lavoura manual, plantação e aplicação de insecticida”, Lemaitre et al (2001). 

 

Estas afirmações induzem à hipótese de que a tecnologia existente e usada no subsector do algodão não 

permite  o alcance um maior nível de competitividade por parte do subsector. 

 

 

10º pilar: Dimensão do mercado 

 

A dimensão do mercado existente para uma determinada indústria ou sector irá determinar a dinâmica e o 

crescimento do mesmo. Por este motivo, influenciará o seu nível de competitividade. 

 

Sendo assim, analisam-se os seguintes indicadores:  

 

 Dimensão do mercado nacional 

 

O mercado nacional do subsector do algodão limita-se aos produtos derivados da semente do algodão, 

após o seu descaroçamento (óleo e bagaço). Sendo este um mercado relativamente limitado, o mercado 

nacional não impulsiona a produção, nem a eficiência do subsector do algodão, influenciando 

negativamente a competitividade do sector. 

A inexistência da indústria têxtil diminui o valor acrescentado do produto final do algodão moçambicano 

e, consequente, não incentiva o surgimento de mercado interno para a fibra do algodão produzida pelas 

fábricas nacionais de descaroçamento. 

 

 Dimensão do mercado internacional  

 

A dimensão do mercado internacional é crucial para o subsector do algodão em Moçambique, visto que 

não há mercado interno para a fibra produzida no país. 
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O mercado internacional de Moçambique é, principalmente, composto por países asiáticos, que são 

consumidores significantes da fibra de algodão e com tendência crescente. Este facto constitui uma 

oportunidade, visto que existe um grande mercado potencial do algodão.  

 

A penetração no mercado asiático, pode constituir um factor de competitividade para Moçambique, mas 

apenas acompanhado de políticas de aumento de rendimento por hectare e maiores investimentos no 

subsector em análise. 

 

11º pilar: Sofisticação do negócio 

 

O nível de sofisticação de um negócio pode ser medido a partir de diferentes indicadores. No caso do 

subsector do algodão, o indicador que mais influencia o nível de competitividade do mesmo, analisa-se do 

seguinte modo: 

 

 

 Largura da cadeia de valor  

 

A largura da cadeia de valor determina a proporção do valor acrescentado a um produto. Em 

Moçambique, a cadeia de valor do sector do algodão apresenta deficiências, na medida em que engloba 

apenas a produção e o processamento do algodão-caroço, ou seja, não existe fiação nem tecelagem e 

confecção (vestuário) em pequena escala. 

 

Este facto faz com que o valor acrescentado ao algodão em Moçambique seja menor em relação aos 

restantes países produtores de algodão, tornando o subsector do algodão do país menos competitivo em 

relação aos restantes. 

 

12º pilar: Inovação e 5º pilar: Educação superior e formação 

 

Estes pilares acrescentam um importante factor de competitividade, que tem muita influência no sector 

agrário e em particular no subsector do algodão, a investigação. Ambos apresentam indicadores que têm 

como objectivo analisar a eficiência e qualidade dos serviços de investigação disponíveis. 

 

Os indicadores que servem de base para esta análise são os seguintes:  

 

 Qualidade de instituições de pesquisa científica (12º pilar) e  

 disponibilidade local de serviços de pesquisa e formação (5º pilar) 

 

A inovação na produção e no processamento do algodão, aumentaria o nível de eficiência e 

competitividade. Esta inovação é dependente da qualidade e eficiência dos serviços de investigação 

disponíveis para subsector do algodão. Ou seja, o investimento na investigação neste subsector servirá de 

apoio para fazer face à concorrência internacional. 

 

Segundo Lemaitre (2001), “a investigação do algodão em Moçambique é muito pobre em recursos. É 

realizada pelo programa de Algodão do INIA
15

, que concentra o seu trabalho de investigação no domínio 

do algodão, como o seu centro, localizado em Namialo (Centro de Investigação de Algodão de Namialo, 

ou CIMSAN)”. 

 

A AAM assim como o IAM são responsáveis pela promoção, encorajamento e suporte da investigação 

referente ao subsector do algodão. 

                                                           
15

 Instituto Nacional de Investigação Agronómica, actual Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM). 
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No entanto, afirma-se que “O IAM não está a fazer muito nas áreas de promoção de investigação nem na 

coordenação da política de sementes, acções incluídas no leque das suas competências aquando da sua 

criação”, Lemaitre et al (2001). Por sua vez, MINAG (2011) refere que a deficiência presente na 

investigação constitui uma das causas do decréscimo da produção do algodão e do baixo nível de 

competitividade do sector. 

 

Neste cenário, é possível concluir que o factor investigação pode ser considerado um constrangimento no 

subsector do algodão, sendo uma vez que não contribui para o desenvolvimento, inovação, crescimento e 

competitividade do subsector. 
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6. RESUMO 

 

Após diferentes análises e discussões sobre o subsector do algodão, apresentadas no trabalho corrente, é 

possível extrair-se as seguintes e principais conclusões: 

 

 Em Moçambique, o algodão é maioritariamente produzido por pequenos agricultores (sector 

familiar), constituindo assim uma importante fonte de rendimento no meio rural. Este subsector é 

constituído por pequenas explorações, maioritariamente localizadas nas províncias de Nampula 

(cotton belt) e Cabo Delgado, com uma área cultivada de 182.676 hectares (média entre 2001 e 

2010). 

 A produção do algodão-caroço foi, em média, de 74.300 toneladas (entre 2001 e 2011), ainda 

aquém do nível de produção registado em 1974, de 144.000 toneladas. 

 Em Moçambique, o rendimento do algodão é considerado muito baixo em relação aos restantes 

países. Este facto deve-se a factores como práticas de cultivo pobres, uso ineficiente de inputs, 

falta de investigação e outros. 

 Apesar de o algodão apresentar um peso significante na balança comercial e balança comercial 

agrícola, o volume de exportação do algodão-fibra apresenta uma tendência a decrescer, 

considerando a série temporal estudada. 

 O preço internacional do algodão foi identificado como principal determinante na fixação do 

preço nacional par o consumidor que por sua vez influencia o volume de produção. O sistema de 

fixação do preço nacional ao produtor do algodão pode desajustar-se quando existem importantes 

variações na taxa de câmbio. 

 O algodão moçambicano no comércio internacional tem uma insignificante importância, visto que 

representou, em média, apenas 0.1% do total da produção mundial no período entre 2001 e 2010. 

Este facto confirma o baixo nível de competitividade deste subsector. 

 A cadeia de valor deste subsector não está totalmente localizada no país (por exemplo a indústria 

têxtil), reduzindo assim o potencial do valor acrescentado em Moçambique. Os maiores 

constrangimentos da cadeia de valor, identificados neste trabalho, foram a falta de infra-estruturas 

e ausência de serviços públicos de apoio ao subsector, o que aumenta os custos operacionais das 

empresas. 

 Para identificar os pontos fortes, fracos, as oportunidades e ameaças do subsector, efectuou-se 

uma análise SWOT. Foi possível identificar não só alguns potenciais do subsector tais como, a 

potencialidade do algodão em si e as condições naturais (clima e solo), mas como também alguns 

constrangimentos para o subsector, como o modelo de fixação de preço desajustado (dependente 

da taxa de câmbio), fraco nível de investigação, baixo rendimento, entre outros. 

 Foi possível identificar, ainda, diferentes constrangimentos na análise de todos pilares da 

competitividade. Este facto justifica o baixo nível de competitividade verificado neste subsector. 
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7. SUGESTÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Após a análise das diferentes vertentes do subsector do algodão em Moçambique, principalmente no 

período de 2001 a 2010, identificaram-se diferentes constrangimentos e para estes foi possível avançar as 

seguintes sugestões de políticas públicas: 

 

 Sugere-se uma maior canalização de recursos para o investimento na área da investigação do 

algodão (sendo para a melhoria do quadro técnico existente nas instituições de pesquisa como 

também em equipamentos), pesquisa e libertação de novas variedades mais produtivas que sejam, 

resistentes à seca e pragas. 

 O algodão nesta área é maioritariamente produzido por pequenos produtores, com baixos níveis 

de formação. Estes têm práticas de cultivo pouco intensivos em capital e usam ineficientemente 

os fertilizantes e pesticidas.  

 Recomenda-se a melhoria na extensão agrária no subsector do algodão, com objectivo de 

aumentar o rendimento por hectare, através da melhoria das práticas culturais e intensificação de 

insumo (aumentar o capital intensivo).  

 Sugere-se uma melhoria no modelo de fixação do preço ao produtor. Por um lado, visto que o 

preço é estabelecido no início da campanha, é necessário ter em conta também as diferenças da 

taxa de câmbio no início e no fim da campanha, momento em que se exporta o algodão, por 

forma a exitar que os industriais tenham prejuízos. Por outro lado, é importante estar-se ciente de 

que o preço ao produtor é o principal determinante da dinâmica do subsector do algodão, como se 

referiu ao longo do texto. 

 Para fazer face à volatilidade do preço internacional, com o risco de resultar em um preço baixo 

ao produtor, é necessário que os serviços de extensão promovam políticas de aumento do 

rendimento através do aumento do volume de produção do algodão-caroço por hectare, 

ultrapassando assim o consequente baixo nível de receita dos produtores. Deste modo, a 

volatilidade do preço far-se-á sentir menos no volume de produção do algodão-caroço e no 

volume de fibra a ser exportado.  

 É importante que se estabeleçam mecanismo de estabilização dos preços ao produtor, através de 

reservas constituídas em momentos de picos dos preços nos mercados internacionais. 

 O crédito, referente ao do algodão, tem registado decréscimos consecutivos nos últimos anos em 

análise facto que constitui um dos constrangimentos ao investimento, crescimento e 

competitividade do subsector. É necessário, também, tornar o subsector do algodão mais atractivo 

e competitivo, através do aumento de rendimento por hectare e estabilização do sistema de 

fixação de preços, para que o crédito a este subsector envolva menores riscos e, 

consequentemente, aumente a facilidade de acesso aos empréstimos pelos operadores e 

produtores. 

 Existe uma deficiência no suporte institucional e em termos de infra-estruturas para o sector do 

algodão, o que influencia negativamente na competitividade do mesmo. Ambos os factores 

constituem um constrangimento, na medida em que aumentam os custos de produção e de 

processamento do algodão. Sendo assim, sugere-se um maior investimento em infra-estruturas e 

uma maior atenção na constituição, funcionamento, eficiência e eficácia das instituições 

envolvidas na actividade do subsector do algodão. 

 Podem existir margens que aumentem a eficiência das burocracias, o que se proderia traduzir na 

redução dos custos e taxas inerentes, como por exemplo, a taxa paga pelos industriais ao IAM. 

 Sugree-se a realização de estudos acerca do modelo de concessões, para tornar o mercado do 

algodão mais concorrencial e eliminar as distorções próprias de estruturas monopsónicas. 
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