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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/ 

 



 

1 
 

INFLUÊNCIA DAS TAXAS DE CÂMBIO NA AGRICULTURA 

João Mosca, Yasser Arafat Dadá e Kátia Amreén Pereira1 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura representa um papel fundamental na economia dos países africanos, tanto como fonte de 

emprego da maioria da população assim como uma das principais fontes de receita de divisas por via das 

transações comerciais dos produtos agrícolas com o exterior. A agricultura possui ainda como função 

principal, a produção alimentar como elemento central contra a pobreza e contra a desnutrição e suas 

implicações na vida dos cidadãos e na segurança/soberania alimentar2 aos diferentes níveis (das famílias 

camponesas, nas aldeias e ao nível dos países). 

 

Em 2011 o sector agrário em Moçambique foi responsável por pouco mais de 15% das exportações, sendo 

que grande parte destas resultaram de culturas de rendimento, tais como, algodão, tabaco, florestas, entre 

outros3. 

 

Sabe-se da importância (influência) das políticas macroeconómicas sobre as reacções sectoriais e sobre os 

mercados, podendo determinar a sobrevivência de uma economia num ambiente competitivo e em 

economias crescentemente abertas. A taxa de câmbio é uma das variáveis macroeconómicas que influencia 

a competitividade, destacando-se o seu impacto sobre os custos de produção, os preços internos dos 

factores, e dos bens e serviços. 

 

Alguns trabalhos realizados em Moçambique para diferentes culturas referem uma influência forte da taxa 

de câmbio nas exportações4, na produção e nos rendimentos dos produtores. 

 

 

 

 

                                                           
1 João Mosca é Doutor em Economia Agrária e Sociologia Rural e Professor Catedrático. Director Executivo do OMR 

e Coordenador do grupo de investigação sobre Competitividade e Transformações Estruturais do Sector Agrário, que 

se realiza no OMR. É docente e investigador na Universidade Politécnica. 

Yasser Arafat Dadá, licenciado em Economia, Assistente de Investigação no Observatório do Meio Rural. 

Kátia Amreén Pereira é finalista em Economia na Universidade Politécnica. Monitora de Investigação no Observatório 

do Meio Rural. 
2 O conceito de segurança alimentar começa a ser discutido/confrontado com o novo conceito de soberania alimentar 

(1996), como sendo “a faculdade de cada povo para definir a suas próprias políticas agrárias e alimentares de acordo 

com objectivos de desenvolvimento sustentável e segurança alimentar. Implica a protecção do mercado doméstico 

contra os produtos excedentários que se vendem mais baratos no mercado internacional, e contra a prática do dumping 

(venda a preços inferiores aos custos de produção), http://es.wikipedia.org, baixado em 10-05-2013. Aplicando este 

conceito ao pequeno produtor, soberania camponesa constitui a possibilidade dos produtores elegerem os sistemas de 

produção com respeito pelas suas lógicas económicas, da reprodução social e em equilíbrio com a natureza. 
3 Dados do Instituto Nacional de Estatística sugerem as seguintes contribuições percentuais em 2011: algodão 1%, 

açúcar 4%, madeira 5%, tabaco 6%.  

4 Por exemplo, os resultados encontrados por Biggs (2011) para a especificação dos volumes de exportação mostram 

que os rendimentos globais e a taxa de câmbio efectiva real explicam cerca de 75 por cento da variância nas 

exportações de algodão. Além disso, tanto o poder de aquisição externo, como a taxa de câmbio real, são significativos 

ao nível dos 95 por cento. Por sua vez, a elasticidade de resposta dos volumes de exportação do algodão às variações 

na taxa de câmbio real foi determinada em -1,30, indicando que o impacto das flutuações da taxa de câmbio nos 

volumes de exportação do algodão é considerável 
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Objectivos  
 

Constitui objectivo central do presente trabalho, verificar o efeito da taxa de câmbio na produção do sector 

agrário entre 2000 e 2010. 

 

1.1. Apresentação  

 

O presente trabalho possui, além da introdução, mais quatro secções. Na segunda secção apresenta-se um 

breve enquadramento teórico sobre o objectivo central do estudo e uma breve apresentação do contexto 

associado ao objecto do estudo. Na secção seguinte faz-se a apresentação da metodologia. Na secção quatro 

procura-se analisar, por meio de gráficos de descrição e de alguns estudos econométricos, a influência da 

taxa de câmbio na produção e no rendimento agrícola. Finalmente na quinta, e última secção, extraem-se 

breves conclusões e também algumas lições/sugestões de políticas. 

 

 

2. BREVE ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

A presente secção apresenta as principais teorias que explicam a relação entre o crescimento económico e 

a taxa de câmbio. Segundo Krugman e Obstfeld (2001), a taxa de câmbio é detentora de um papel central 

no comércio internacional, por tornar possível a comparação entre os preços dos bens e serviços produzidos 

em diferentes países. A taxa de câmbio interfere em diversas variáveis macroeconómicas tais como: 

exportações e importações; taxa de juros; nível de preços; produção e dívida externa. A taxa de câmbio é 

uma variável de gestão macroeconómica e de aplicação de políticas. Considerando a sua influência directa 

sobre os custos e preços internos, é uma variável que influencia directamente a competitividade de uma 

economia. 

 

Nesta secção, expõem-se alguns modelos que apresentam os efeitos positivos e negativos da 

desvalorização/valorização cambial face ao crescimento e/ou desenvolvimento económico. 

 

2.1.  Argumentos desfavoráveis à desvalorização da moeda nacional5 

 

Neste enquadramento, porque necessariamente sintético, apenas se referem aspectos essenciais 

relacionados com o objecto do estudo e com ênfase para a desvalorização de uma moeda nacional. Os 

efeitos da valorização/apreciação são, em resumo, idênticos mas em sinal contrário (positivo/negativo). 

 

Krugman e Taylor (1978) criaram um modelo que demonstra o modo como uma desvalorização da moeda 

de um respectivo país tem um impacto negativo (ou de contracção) sobre a procura de bens e serviços6. 

 

O volume de bens e serviços exportados é determinado pela capacidade produtiva (escalas produtivas, 

custos e preços internos e no mercado externo, qualidade dos bens e serviços, integração das cadeias de 

                                                           
5 Neste texto, os conceitos de desvalorização/valorização e de depreciação/apreciação da moeda local são utilizados 

como sinónimos. Em rigor, são conceitos diferentes, mesmo que associados a fenómenos relacionados com as 

variações das taxas de câmbio. Enquanto as depreciações/apreciações se referem a pequenas flutuações da relação 

entre a moeda nacional e uma outra moeda resultantes do mercado de divisas, a desvalorização/valorização 

corresponde às alterações da taxa de câmbio provocadas por medidas administrativas do Banco Central ou por razões 

de mudanças repentinas e de grande amplitude nos mercados devido a factores extraordinários (por exemplo um 

crash). 
6 Por exemplo, Mosca e Dadá (2013), ao estudarem o efeito da taxa de câmbio sobre a produção agrícola para 

Moçambique entre 2000 e 2010, concluem que a apreciação da taxa de câmbio tem um efeito positivo sobre o 

crescimento ou aumento da produção agrícola e que perto de 70% da variação da produção agrícola é explicada pela 

variação da taxa de câmbio. 
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valor no mercados internacional, etc.) e as importações são determinadas pelas tecnologias disponíveis na 

produção doméstica e consequente relação com a produtividade bem como pelo ambiente de negócios e 

competitividade global dos sectores e das economias. As conclusões por eles obtidas são as seguintes: 

 Numa situação de défice na conta corrente, uma desvalorização cambial pode promover um 

aumento dos preços internos, reduzindo a renda real disponível.  

 As exportações, medidas em produção local, não se alteram enquanto as importações, medidas em 

produção local, podem alterar-se. Este efeito, conhecido como curva J7, provoca redução da 

demanda agregada em uma situação de desequilíbrio comercial (desequilíbrio do mercado interno). 

 Uma desvalorização cambial, ao aumentar o nível de preços, transfere o rendimento dos salários 

para os lucros. Assumindo que os grupos sociais de rendimento mais elevado têm uma propensão 

a poupar superior (Lei de Engel8), o efeito sobre o consumo é redutor, isto porque o rendimento 

real dos trabalhadores reduz ou seja o poder de compra baixa.  

 Por último, considerando uma estrutura tributária que recaia mais sobre o capital do que sobre o 

trabalho, um aumento de lucros do sector exportador aumenta a arrecadação. Ocorre uma 

transferência de renda entre o sector privado e o governo. Supondo que os gastos públicos são fixos 

a curto prazo, então o efeito final é uma redução na demanda agregada. 

 

Razmi (2007) considera que, para países em desenvolvimento, uma desvalorização cambial tende a não ser 

transmitida para os consumidores externos na medida em que estes produtos, em geral, são de baixo valor 

agregado e intensivos em trabalho, podendo ser substituídos facilmente pela concorrência. 

 

O mesmo autor apresenta o argumento de que, mesmo que a desvalorização tenha o efeito de aumentar os 

lucros do sector exportador na presença de empresas transnacionais, este aumento de lucros pode ser 

canalizado, em boa medida, para compras no exterior e, assim, não induzir a produção local de forma 

suficiente para compensar a queda no consumo ocasionada pela queda nos salários reais. 

 

2.2. Argumentos a favor da depreciação cambial 

 

Segundo a teoria de Keynes (1936), uma taxa de câmbio desvalorizada proporciona a expansão das 

exportações, porque o poder de compra do agente económico externo aumenta e, pelo efeito multiplicador 

do comércio externo, levaria a um ciclo de crescimento da produção e, consequentemente, do rendimento. 

Este resultado está relacionado com o princípio da demanda efectiva desenvolvido por Keynes (1936). O 

princípio da demanda efectiva postula que a decisão autónoma de gastos determina o nível de produção e 

emprego da economia.  

  

Rodrik (2007), citado por Campos e Resende (s/d), ressalta que a apreciação cambial é nociva ao 

crescimento, uma vez que se relaciona, entre outros, com a instabilidade macroeconómica. Taxas de câmbio 

sobrevalorizadas estariam associadas à escassez de divisas, a grandes défices comerciais (insustentáveis) e 

crises na balança de pagamentos. O autor salienta que a desvalorização cambial “facilita o crescimento”, 

embora considere que esse facto se sustente apenas para os países em desenvolvimento, sugerindo que há 

mais variáveis que devem ser consideradas. Ele argumenta que uma desvalorização da taxa de câmbio real 

                                                           
7 Curva J também é conhecida por Davies J-Curve. Segundo essa teoria a desvalorização da taxa de câmbio provoca 

uma queda das transacções correntes no curto prazo. Caso se consiga reverter o efeito da desvalorização da taxa de 

câmbio na balança comercial, significa que existe a possibilidade de, a longo prazo, verificar a existência ou não de 

ganhos com a valorização cambial. Para uma explicação mais detalhada da curva J veja: 

http://en.wikipedia.org/wiki/J_curve. 
8 A Lei de Engel indica que a elasticidade rendimento-consumo diminui com o aumento do rendimento das famílias. 

Isto é, um incremento em uma unidade no rendimento, produz efeitos cada vez menores sobre os níveis de consumo 

ou, dito de outra forma, quanto maior for o rendimento de uma família menor é a proporção desse rendimento 

destinado ao consumo. 
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(razão entre os preços dos bens comerciais e dos bens não-comerciais) resultaria num aumento dos lucros 

relativos no sector de bens comerciais, estimulando-o a expandir-se. Rodrik (2007),  decorre sobre duas 

hipóteses para esse facto. 

 

A primeira, provém da debilidade das instituições nos países em desenvolvimento e, a segunda, das falhas 

de mercado. Para o seu primeiro argumento, Rodrik (2007) refere que instituições fracas são responsáveis, 

em parte, por manter a renda baixa. Essas instituições criariam diversos mecanismos (falta de direitos de 

propriedade, ineficiência e falta de força contratual, corrupção, etc.) que impossibilitam a completa 

apropriação privada dos retornos dos investimentos. Ele supõe que tais problemas sejam mais severos no 

sector de bens comerciais, o qual possui um sistema produtivo mais complexo e uma maior circularidade 

no processo de produção9, logo, demandando um esforço constante das instituições a ele ligadas que, de 

alguma forma, criem garantias para sua viabilidade. 

 

A segunda justificação apresentada, indica que o sector de bens comerciais é mais sensível às 

falhas/distorções dos mercados. Tais falhas/distorções incluiriam as externalidades10 do conhecimento 

adquirido (transferência do conhecimento tecnológico intra e inter empresas/sectores), as externalidades de 

coordenação (que se apresentam na necessidade de investimentos elevados e coordenados para o 

surgimento de novas indústrias), as imperfeições do mercado de crédito (no qual a assimetria de 

informações e o limite implícito de dívida compromete o acesso ao financiamento por parte dos 

empreendedores). Sendo assim, a desvalorização cambial promoveria uma expansão da capacidade 

produtiva de bens comercializáveis ou exportáveis e também aceleraria o crescimento da economia. 

 

Para Krueger, Schiff e Valdés (1988) uma questão importante para os empresários e empresas decidirem 

investir, é o modo como os choques das taxas de câmbio afectam os preços relativos do produtor entre 

sectores, tais como a agricultura e a indústria. Uma doutrina central da política económica nos países em 

desenvolvimento tem sido a de “ter os preços correctos”, de modo a que não haja distorções nas decisões 

de investimento.  

 

Do mesmo modo, Williamson (2003) considera o sucesso dos países asiáticos que adotaram uma política 

de câmbio competitiva, ou seja, proporcionalmente desvalorizada, para estimular o crescimento económico 

suportado fundamentalmente pelas exportações.  

 

O mesmo autor explica ainda que o efeito negativo que as taxas de câmbio desvalorizadas têm sobre os 

salários é mais do que compensado pela geração de empregos no sector de bens comercializáveis. Isso 

significa que, apesar das taxas de câmbio desvalorizadas fazerem com que os salários e ordenados reais 

sejam mais baixos, o que pode implicar uma perda relativa do poder de compra, esse efeito pode gerar 

atractividade de investimento na medida em que implica uma redução do preço do factor capital com 

eventual aumento da margem de lucro. Em outras palavras, a perda do salário real é compensada pelo 

investimento que incrementa a produção industrial e gera mais emprego. 

 

Assim, as políticas macroeconómicas e comerciais em países em desenvolvimento são muitas vezes 

consideradas como tendo efeitos negativos nos incentivos aos preços relativos do produtor na agricultura 

face à indústria, impedindo assim o desenvolvimento do sector agrícola. A prescrição de política comum 

                                                           
9 A “circularidade” é caracterizada pelos diversos e distintos momentos em que as cadeias do sector industrial 

interagem entre si isto para além de serem sensivelmente maiores. 
10 Nunes (1999) define externalidades (ou efeitos sobre o exterior) como sendo todas as actividades que envolvem a 

imposição involuntária de custos ou de benefícios, isto é, que têm efeitos positivos ou negativos sobre terceiros sem 

que estes tenham oportunidade de o impedir e sem que tenham a obrigação de os pagar ou o direito de ser 

indemnizados. Uma externalidade, embora com efeitos económicos, não possui, geralmente, valor de mercado (como 

é o caso da poluição do ar, a contaminação de dióxido de carbono e seus efeitos estufa, entre muitos exemplos).  
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para este problema é reduzir estas distorções para melhorar os incentivos de preços agrícolas para os 

investidores. Um elemento fundamental é remover qualquer sobrevalorização das taxas de câmbio visto 

que a apreciação é considerada como um elemento negativo importante para o investimento em bens 

agrícolas transacionáveis. Para estes “a apreciação real geralmente produz uma diminuição dos termos 

comerciais para as exportações e a redução dos custos de insumos para os sectores que usam insumos 

importados. É por isso que nos países com grandes quotas comerciais agrícolas o impacto dos efeitos dos 

termos de troca11 (muitas vezes combinados com a proteção comercial) dominam os efeitos dos custos de 

importação, de tal forma que a apreciação da taxa de câmbio, geralmente, agrava os incentivos de preços 

relativos para o sector”. 

 

2.3.  Contexto 

 

As taxas de câmbio são fixadas pelo Banco Central. Os influxos de divisas não são, principalmente, 

originadas pelas exportações (embora se verifique um crescimento), mas pela entrada de recursos de 

donativos e, mais recentemente, por avultados investimentos directos estrangeiros e empréstimos externos 

associados a esses investimentos. Estes influxos provocam uma oferta de divisas não correspondente com 

a economia real, o que provoca, naturalmente, uma tendência à sobrevalorização da moeda local. Esta é 

uma percepção não confirmada por estudos consistentes mas que, em estudos parciais e com base em séries 

temporais não muito longas, indicam os mesmos sinais de sobrevalorização. O presente trabalho confirma 

essa percepção. 

 

A dependência significativa das fontes de divisas mencionadas gera elevados riscos de estabilidade da taxa 

cambial. As variações temporais dos volumes dos investimentos estrangeiros e da cooperação provocam 

flutuações no mercado de divisas. Embora o Banco Central insista no discurso da estabilidade cambial, os 

valores médios da taxa de câmbio apresentados neste trabalho indicam com claridade que o discurso não 

corresponde à realidade. 

 

O Banco Central não pratica a gestão de várias taxas de câmbio aplicadas, por exemplo, uma para as 

exportações e outras para as importações; ou, diferentes taxas de câmbio, segundo os produtos que se 

pretendem proteger ou incentivar as importações. Para o efeito, seria necessário conhecer as taxas de 

câmbio efectivas que facilitassem a competitividade da economia, tanto do lado das exportações, como 

reduzindo a concorrência por via dos preços ligados ao câmbio dos bens importados. 

 

Regra geral, o metical segue o dólar como paridade face a terceiras moedas, o que pode ser justificado pelo 

peso das relações externas de Moçambique em mercados onde esta moeda é mais praticada como meio de 

pagamento. Também é certo que o Euro possui flutuações importantes face ao dólar americano, o que 

afectaria imprevisivelmente Moçambique, considerando os destinos e origens do comércio externo do país. 

Porém, as relações com a África do Sul e a possibilidade de um câmbio flexível da relação entre o Metical 

e o Rand poderiam ganhar benefícios originados pelas variações da economia sul-africana e da sua moeda. 

 

No contexto moçambicano, e considerando a estrutura/especialização produtiva, tudo indica que as 

exportações tradicionais (algodão, camarão, caju, serviços ferro-portuários, etc.) têm sido negativamente 

afectadas pela suposta sobrevalorização do metical (Biggs, 2011). As exportações não tradicionais 

(alumínio, carvão, gás, madeiras, etc.) não são influenciadas significativamente pela taxa de câmbio na 

medida em que os pagamentos das exportações são, em grande parte, realizados fora do país. Ficam no país 

os royalties que, com a sobrevalorização do metical, geram menores receitas em divisas12.  

                                                           
11 No comercio internacional, a expressão termos de troca, também conhecida como termos de intercâmbio, designa 

a relação entre o valor das importações e o valor das exportações de um país em determinado período. 
12 Não obstante, os grandes investimentos representam já uma grande parte das receitas das exportações, cerca de 75% 

no somatório da primeira década do presente século - cinco produtos (alumínio, energia, gás, camarão e tabaco), Bruna 
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Considerando a estrutura produtiva e das exportações e importações da agricultura, a taxa de câmbio 

sobrevalorizada não é favorável ao sector. As exportações tradicionais não são beneficiadas. As vantagens 

que poderiam advir dos preços dos insumos importados (equipamentos, adubos, pesticidas, sementes 

melhoradas, etc.) beneficiam principalmente as culturas de exportação, maioritariamente produzidas por 

grandes empresas ou onde estas dominam as cadeias de valor. Estas empresas podem beneficiar da 

sobrevalorização da taxa de câmbio pela via das importações mas são prejudicadas pelos preços aplicados 

às exportações. Como as tecnologias destas empresas são intensivas em trabalho e utilizam, sobretudo, 

factores de produção internos (energia, comunicações, água, terra a preço zero, etc.), existe uma importante 

proporção do valor final da produção em valor acrescentado local. Isto implica que o balanço dos benefícios 

e custos derivados da taxa de câmbio sobre-valorizada é desfavorável para as empresas e para o sector. Os 

produtores de bens que são também importados (arroz, trigo, batata, cebola, frutas, tomate, etc.) são 

desfavorecidos na medida em que os produtos entram no mercado interno a preços subvalorizados, 

competindo com a produção local, ela própria de baixa produtividade e competitividade. 

 

O Banco Central, em nome da estabilidade social, utilizou, em alguns momentos, a taxa de câmbio de forma 

politizada ou em defesa de interesses políticos da governação. Isso aconteceu, por exemplo, aquando da 

subida dos preços do petróleo e seu derivados (alimentos, transportes, etc.) na crise de 2008-2009 que fez 

encarecer as importações, principalmente dos bens alimentares importados que representam uma elevada 

percentagem da dieta dos moçambicanos, sobretudo dos urbanos. A opção da sobrevalorização cambial foi 

mais evidente aquando das manifestações/tumultos acontecidos em Maputo e Matola, nos dias 5 e 6 de 

Fevereiro de 2008, como reacção à subida dos preços dos bens de primeira necessidade. Ganharam com 

esta medida os consumidores urbanos, os interesses relacionados com as importações e exportações. Em 

menor proporção, ganharam os cidadãos rurais que menos consomem os bens importados. Perderam os 

exportadores e a competitividade da economia com possibilidades de agravamento da balança comercial. 

 

Pode ainda questionar-se acerca da equidade social da taxa de câmbio. No caso referido no parágrafo 

anterior, está evidente a ausência de equidade entre os cidadãos rurais e urbanos, entre os agentes 

económicos importadores e exportadores. É certo que a sobrevalorização beneficiou, a curto prazo, os mais 

pobres enquanto consumidores. Ganhou o governo enquanto medida de defesa do poder. Nada indica que 

tenha existido um evidente aumento das receitas fiscais, considerando que os produtos alimentares possuem 

uma tarifa alfandegária igual a zero. No caso da agricultura acima referido, fica evidente que o sector e os 

produtores são prejudicados com a sobrevalorização do Metical. 

 

A grande entrada de recursos financeiros, devido aos investimentos e a empréstimos para investimentos 

públicos, tem a vantagem de curto prazo de equilibrar a balança de pagamentos, suprindo o crescente défice 

da balança comercial, Castel-Branco (2009) e Bruna (2013). Porém, existem sinais de um avolumar 

arriscado da dívida pública e, dentro desta, da dívida externa e da sua sustentabilidade, Ossemane (2010). 

Estudos indicam a perigosidade de tão elevados compromissos em receitas futuras em contextos de 

elevados riscos, sejam políticos, como económicos e dos mercados internacionais13. 

 

Surgiram propostas e estudos que aconselham a constituição de um fundo soberano que tivesse funções de 

redução de riscos, de estabilização cambial e, consequentemente, existir um mecanismo estabilizador da 

economia. Até ao momento, não existe alguma iniciativa sobre o assunto. 

                                                           
(2013). Porém, as exportações de alguns grandes investimentos são inferiores às expectativas, como por exemplo o 

gás. Segundo o documento do CIP (2013), o volume exportado é muito inferior ao previsto e os preços pagos a 

Moçambique são muito inferiores aos vigentes no mercado internacional 
13 Vários sinais existem sobre os riscos: conflito armado, estabilidade social, vulnerabilidade da economia 

moçambicana aos choques externos, queda dos preços do carvão, capacidade das infraestruturas para o escoamento 

do carvão, variabilidade do preço do alumínio, divida externa e pública elevada, entre outros. 
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Em resumo, existem indicações que indicam que as taxas de câmbio praticadas estão sobrevalorizadas. Que 

o Banco Central tem gerido este potente instrumento de gestão macroeconómica de forma politizada, pouco 

eficaz e ineficiente. Não existem ainda estudos consistentes para conhecer qual a taxa efectiva mais ajustada 

para contribuir para a competitividade da economia e quais os efeitos das variações sobre o conjunto da 

economia e suas principais variáveis. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A presente investigação foi baseada no paradigma positivista. Foi conduzida de forma descritiva e, 

posteriormente, de modo analítico. Utilizaram-se dados secundários.  

 

Foi definido o período entre 1995 e 2012, por razões de acesso/disponibilidade de informação para períodos 

mais longos que incluísse as diferentes variáveis utilizadas. 

 

A análise do efeito da taxa de câmbio na produção agrícola foi feita, para além da produção total, apenas 

para as culturas do açúcar, algodão, milho e tabaco. A selecção das culturas é justificada pelas seguintes 

razões: (1) por serem três dos principais produtos agrícolas de exportação (açúcar, algodão e tabaco); e, (2) 

o milho, que para além da mandioca, é o principal produto da dieta alimentar e a cultura mais praticada nas 

explorações agrícolas.   

 

Como forma de perceber qual a influência da taxa de câmbio na produção, foi realizada uma análise com 

base nas regressões simples que foi possível a partir do software EVIEWS 7. 

 

3.1 Fontes de informação 

 

A informação secundária é constituída pelos seguintes elementos e fontes: 

 

 A informação estatística macroeconómica e sectorial foi obtida de várias fontes, principalmente do 

Instituto Nacional de Estatística (INE), do Instituto para Promoção das Expotações (INPEX), 

página Web Governo de Moçambique (GM) e da Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO). 

 

 A informação secundária foi obtida na fase inicial do trabalho, de forma a constituir uma primeira 

base de reflexão e orientação metodológica. À medida que a investigação avançava, foram 

acrescentadas informações conforme as necessidades.  

 

3.2 Tratamento estatístico 

 

A presente investigação recorreu, numa primeira fase do trabalho, a uma análise descritiva que foi possível 

a partir da apresentação de gráficos de concentração e evolução. Para uma melhor compreensão do 

comportamento das varáveis, foram realizadas comparações entre a evolução da taxa de câmbio e das 

produções (total do sector e culturas seleccionadas) ao longo do período estudado, as variações percentuais 

anuais e as variações anuais considerando o ano base de 1995 (primeiro ano da série estudada). 

 

Posteriormente, foi realizada uma análise econométrica, tais como regressões múltiplas e de correlações, 

pretendendo-se, deste modo, compreender qual a relação de causa-efeito e também a obtenção de um 

modelo de previsão para a variação da produção agrícola. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 Análise descritiva 

 

Nesta secção pretende-se compreender como as taxas de câmbio podem influenciar a produção agrícola. 

Apresentam-se gráficos que relacionam as variáveis seleccionadas para o estudo. 

 

Gráfico1 

Evolução da produção agrícola e taxa de câmbio, 1995-2011 

 
Nota: para uma melhor apresentação optou-se por colocar a taxa de câmbio na escala da direita. 

Fonte: FAO e BdeM. 

 

O gráfico acima revela uma tendência crescente tanto para a produção agrícola assim como para a taxa de 

cambio (desvalorização do Metical) entre 1995 e 2011. 

 

Verifica-se que existe uma relação directa entre a depreciação da moeda nacional e o aumento da produção.  

 

Gráfico 2 

Evolução percentual da taxa de câmbio e da produção agrícola, tendo como ano base 1995 

 
Fonte: elaboração dos autores com base nos dados da FAO e do BdeM. 

 

A produção agrícola e a taxa de câmbio USD/MT, tendo como ano base 1995, apresenta um crescimento 

de semelhante tendência ao observado no gráfico 1. Esta constatação pode fundamentar a verificação de 

uma relação directa entre as duas variáveis. 
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Grafico3 

Variação percentual da taxa de câmbio e da produção agrícola, tendo como ano base o ano anterior 

 
Fonte: elaboração doa autores com base nos dados da FAO e BdeM. 

 

A partir do gráfico acima, pode observar-se que, nos períodos em que a moeda se deprecia, a produção tem 

uma tendência a aumentar, o que reforça a hipótese de existência de uma relação directa entre ambas. Para 

a taxa de câmbio de 1995 e 1996, verificou-se uma depreciação do metical em relação ao USD em 25%; 

no mesmo período, os níveis de produção aumentaram. O mesmo se repete para nos anos 2001 e 2010. Por 

outro lado, pode verificar-se uma apreciação do metical em 2008 em relação ao ano anterior de 13%, 

coincidindo com um decrescimento da produção no mesmo período.  

 

Gráfico 4 

Evolução da taxa de câmbio e da produção de milho e açúcar 

 
Nota: para uma melhor apresentação optou-se por apresentar a taxa de câmbio na escala da direita. 

Fonte: FAO e BdeM. 

 

A produção de cana-de-açúcar foi a que registou maior crescimento, embora com algumas oscilações ao 

longo dos anos. Pode verificar-se, entre 1995 e 1999/2000 e a partir de 2005, uma relação positiva da 

desvalorização da taxa de câmbio na produção (linhas de tendência não representadas, com o mesmo sinal). 

Os elevados investimentos e os preços internacionais são outras variáveis (não consideradas neste trabalho) 

com grande relevância na evolução da produção do açúcar. 

 

Relativamente à produção do milho, pode verificar-se uma evolução significativa no intervalo estudado. 

Esta evolução não aparenta ter alguma influência das taxas de câmbio, facto este que pode ser justificado 

pelo facto do milho ser um produto que possuía um défice de oferta interna, ser produzido por pequenos 
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produtores não directamente relacionados com o mercado externo. Em qualquer caso, pode observar-se 

uma linha de tendência de igual sinal à da taxa de câmbio. 

 

Gráfico 5 

Evolução da taxa de câmbio e da produção de algodão e tabaco 

 
Nota: para uma melhor apresentação optou-se por a taxa de câmbio na escala da direita. 

Fonte: FAO e BdeM. 

 

A partir do Gráfico 5, de um modo geral, podem verificar-se registos de crescimentos de produção e da 

contínua depreciação do metical face ao dólar. 

 

No intervalo em análise, a produção de algodão registou um crescimento considerável. Contudo, este 

crescimento não aparenta ter uma relação com a evolução das taxas de câmbio vigentes no mesmo período, 

embora a diferença entre o dólar e o metical no mesmo período tenha aumentado significativamente. A 

variabilidade dos preços no mercado internacional, o impacto da mesma sobre os preços internos e o 

surgimento de culturas concorrenciais nas decisões dos produtores (como foi o caso do gergelim), são 

considerados como outros factores que influenciaram o comportamento da produção de algodão. 

 

Para o tabaco, verifica-se um elevado crescimento a partir de 1999 e uma a relação directa com a taxa de 

câmbio. Observa-se que, entre 2000 e 2003, houve uma depreciação do metical e, ao mesmo tempo, um 

aumento na produção. O mesmo se verifica em 2008, quando houve uma apreciação do metical e um 

decréscimo da produção. Assim como para o açúcar, os elevados investimentos realizados e a evolução do 

mercado internacional (variáveis não consideradas no modelo econométrico e de análise) contribuem para 

a justificação da evolução da cultura do tabaco. 

 

Gráfico 6 

Evolução percentual da produção de milho e de algodão e evolução da taxa de câmbio, tendo 1995 como 

ano base  

 
Fonte: INPEX, BdeM e INE. 
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Observa-se no Gráfico 6 um crescimento das variáveis em estudo. Contudo, a evolução percentual do milho 

mostra-se mais sensível à evolução das taxas de câmbio quando comparada com a evolução percentual da 

produção do algodão. Estas constatações podem ser parcialmente explicadas pelas razões acima descritas. 

 

Gráfico 7 

Evolução percentual da cana de açúcar, tabaco e da taxa de câmbio tendo como ano base 1995 

 
Fonte: INPEX, BdeM e INE. 

 

De uma forma geral, a partir do Gráfico 7, verifica-se uma evolução crescente de todas as variáveis. Pode 

notar-se, ainda, que o tabaco e o milho apresentam níveis de crescimento mais acentuados que a taxa de 

câmbio, o que pode ser justificado pelas razões acima expostas. 

 

Gráfico 8  

Evolução da taxa de câmbio e a produção de tabaco e açúcar com base no ano anterior 

 
Nota: para uma melhor apresentação optou-se por a taxa de câmbio na escala da direita. 

Fonte: INPEX, BdeM e INE. 

 

O Gráfico 8 apresenta a evolução das taxas de câmbio, da produção do milho e do tabaco face ao ano 

anterior. Observa-se que, tanto as produções como a taxa de câmbio, apresentam oscilações inter-anuais. 

Porém, a linha de tendência (ao longo do período estudado) das variações anuais da taxa de câmbio revela 

alguma estabilidade, o que não é verificado a curto prazo (entre dois anos consecutivos), (Gráfico 6, por 

exemplo). 

 

 

 

 

 

100%

0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

3000%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cana de açúcar Tabaco Taxa de câmbio

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cana de açúcar Tabaco Taxa de câmbio



 

12 
 

Gráfico 9 

Evolução da taxa de câmbio e da produção do algodão e milho com base no ano anterior 

 
Nota: para uma melhor apresentação, optou-se por a taxa de câmbio na escala da direita. 

Fonte: INPEX, BdeM e INE. 

 

A partir do Gráfico 9, pode verificar-se que tanto as taxas de câmbio como a produção do milho e de 

algodão, apresentam um crescimento com uma tendência ligeiramente negativa face ao ano anterior. Entre 

as variáveis estudadas as tendências têm sinais idênticos. 

 

4.2 Análise econométrica 

 

Quadro 1 

Correlações 

 
Fonte: Elaboração do grupo de investigação 

 

Pode observar-se uma forte correlação da produção agrícola, da produção do tabaco e do açúcar com as 

taxas de câmbio. Paralelamente, pode também notar-se que a produção do algodão e do milho apresentam 

uma correlação moderada com as taxas de câmbio. Estes resultados confirmam a análise descritiva. 

 

Verifica-se, ainda, que existem correlações fortes entre as variáveis dependentes, o que pode resultar em 

problemas de multicolinearidade no modelo de regressão múltipla. 
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Produção de tabaco 0,9520 0,7686 0,9712 0,6247 0,6115 1
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Quadro 2 

Regressões lineares 

 
Fonte: Elaboração do grupo de investigação 

 

A partir do quadro das regressões lineares acima, é possível verificar pelos testes F (sig.), que todos os 

modelos são estatisticamente significantes, o que sugere que a taxa de câmbio pode explicar isoladamente 

as alterações das variáveis dependentes consideradas.  

 

Os resultados indicam que pouco mais de 90% da variabilidade da produção do açúcar, bem como do 

tabaco, é explicada pela taxa de câmbio. Verifica-se, ainda, que a variabilidade da produção do algodão e 

também do milho não são explicadas em grande parte pela taxa de câmbio. Contudo, não existem evidências 

de autocorrelação serial (DW) e que o efeito da taxa de câmbio sobre a variabilidade da produção destas 

culturas é estatisticamente significante, ou seja não é nulo. 

 

 

y χ Β std. error R² F (sig.) DW

Constante 1,45 0,26

Taxa de cãmbio 0,56 0,09

Constante 0,13 0,81

Taxa de cãmbio 3,30 0,27

Constante 1,27 0,36

Taxa de cãmbio 0,43 0,12

Constante -2,71 0,46

Taxa de cãmbio 0,41 0,03

Constante 8,23 0,77

Taxa de cãmbio 0,73 0,26

0,00

0,00

0,00

34,19% 1,9500,01

1,334

90,46% 1,2470,00

73,98% 1,597

90,63% 1,081
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CONCLUSÕES E LIÇÕES DE POLÍTICA 

 

4.1 Conclusões 

 

Após as análises efectuadas ao longo do texto, é possível retirar as seguintes conclusões: 

 

 A taxa de câmbio e a produção agrícola em Moçambique apresentaram uma relação positiva no 

período em análise (de 1995 a 2011), isto é, à medida que se verificou uma depreciação do metical 

face ao dólar, aconteceu um incremento na produção agrícola. Dito de outra forma, as evoluções 

da taxa de câmbio e da produção agrícola apresentaram uma relação negativa no período em análise 

(de 1995 a 2011): à medida que se verificou uma apreciação do metical face ao dólar, aconteceu 

uma redução da produção agrícola.  

 O açúcar e o tabaco mostraram-se mais sensíveis às variações da taxa de câmbio, visto que esta 

influencia em pouco mais de 90% da variação da produção destas culturas, o que pode ser 

justificado pelo facto destas produções serem, maioritariamente, destinadas ao comércio externo. 

 Constatou-se que a taxa de câmbio não apresenta uma grande influência sobre a produção do 

algodão e do milho, o que pode sugerir haver outros factores que influenciam a produção destas 

culturas e que foram apresentados na análise dos resultados.  

 

Em resumo, as depreciações do metical têm tido um efeito positivo sobre a produção agrícola (incluindo, 

embora em menor dimensão, sobre a produção de milho destinada principalmente para o mercado interno). 

Se o comportamento de tendência tem demonstrado aumentos de produção face à depreciação, pode 

questionar-se àcerca da possibilidade do metical ter estado sobrevalorizado em consequência dos elevados 

influxos de capitais devido, sobretudo, ao investimento externo ou, em alguns momentos, a intervenções 

politizadas do Banco Central. 

 

Supondo estar sendo praticada uma taxa de câmbio sobrevalorizada, tudo indica que a agricultura, como 

um todo, e algumas das principais culturas são prejudicadas devido à gestão macroeconómica corrente. 

 

4.2 Lições de política 

 

As principais lições de política são as seguintes: 

 É importante que a taxa de câmbio seja regulada de forma a estimular os sectores produtivos 

considerados prioritários conforme os objectivos da economia nacional que, segundo o discurso 

político, são o combate à pobreza e, consequentemente, o aumento do rendimentos das famílias, da 

produção agrícola e do emprego. Neste caso, a confirmar-se o pressuposto sobre a valorização do 

metical, existem margens de gestão da taxa de câmbio como instrumento incentivador da produção 

agrícola. 

 Os elevados influxos de capital externo podem distorcer a taxa de câmbio (no sentido da taxa 

nominal não corresponder à competitividade da economia real) o que se traduz na sobrevalorização 

do metical. Para reduzir/eliminar este efeito, a constituição dos fundos soberanos poderão constituir 

uma opção. 

 A taxa de câmbio é um instrumento de gestão macroeconómica com elevado poder de influência 

sobre o conjunto da economia. Nas condições de Moçambique, as possibilidades do desajustamento 

entre a taxa de câmbio nominal e a economia real (mercado de divisas distorcido) são elevadas, 

pelo que o Banco Central deveria possuir um importante papel decisório e regulador. 

 Os possíveis efeitos não desejados da desvalorização (por exemplo, a incentivação das importações 

e concorrência no mercado interno de produtos importados em sectores cuja produção nacional que 

se pretende incentivar) poderão ser reduzidos com a aplicação de medidas compensatórias (ou 
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correctivas), como por exemplo, a revisão das tarifas aduaneiras e políticas fiscais sobre 

determinados bens e serviços,  ou, eventualmente, a prática de politicas cambiais múltiplas. 

 É necessário ter cuidado com os efeitos da equidade cambial, tanto social, na comparação entre o 

meio rural e as cidades, como entre sectores da economia. 

 

Em síntese, a taxa de câmbio é um instrumento de aplicação de políticas demasiado poderoso para a deixar 

variar no mercado, sobretudo quando este está pleno de distorções. O Banco Central deverá ser mais 

interventivo, procurando possuir uma política cambial coerente com a política de desenvolvimento 

económico e social do país, pelo menos com aquela reflectida nos discursos políticos. É necessário que o 

Banco Central actue conforme os sinais da economia, realize estudos consistentes que fundamentem o 

estabelecimento de taxas de câmbio efectivas e que contribuam para a competitividade da economia e 

assegurem crescentes níveis de equidades dos seus efeitos económicos e sociais. Só assim a taxa de câmbio 

poderá ser gerida de forma eficaz e com flexibilidade. A não politização das intervenções do Banco Central 

é condição para o não agravamento das distorções existentes na economia. 
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 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 
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como pela publicação de textos; 
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 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 
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