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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 

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

 

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

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento final 
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ESTRUTURAS DE MERCADO E SUA INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS 

DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS AO LONGO DAS SUAS CADEIAS DE VALOR 

Yara Pedro Nova1 

 

 

 

Resumo: 

As estruturas de mercado em Moçambique variam segundo o tipo de cultura. Para o caso de culturas 

exportáveis, a situação predominante é a de estruturas imperfeitas (monopsónio e monopólios) onde 

as empresas concessionárias, ou as grandes plantações, são as únicas entidades compradoras. Para o 

caso de bens básicos para alimentação (principalmente milho, amendoim e feijões), a comercialização 

é feita em sistemas mistos (aquisição directa aos produtores ou rede comercial). A análise das 

estruturas de mercado permite observar em que situação as empresas envolvidas num mercado 

poderão actuar na formação de preços, ofertando quantidades, na capacidade de consumo dos 

indivíduos, no tipo de concorrência que ocorre no sector em que actua, bem como na capacidade de 

negociação entre os agentes económicos dos dois lados do mercado (oferta e procura). 

 

A comercialização agrícola desempenha um papel extremamente importante na economia nacional, 

constituindo a principal fonte geradora de rendimento da população nas zonas rurais, onde a maioria 

tem as suas condições de vida assentes na agricultura. Desta forma, ao se realizarem estudos sobre a 

comercialização, torna-se pertinente a análise das cadeias de valor em que os produtos estão inseridos.  

 

As cadeias de valor poderiam representar um enfoque estratégico para o desenvolvimento mais 

eficiente e competitivo da agricultura, de modo a reter maior porção do valor agregado nos 

produtores2, para o desenvolvimento rural integrado, de modo a melhorar as condições de vida e de 

trabalho e reduzir o desemprego, e ainda para reduzir a insegurança alimentar e a pobreza.  

 

Por outro lado, no processo da comercialização, os produtores, geralmente, vendem os seus produtos 

logo após a colheita. Nessa altura, os preços são muito baixos devido a uma maior oferta de produtos, 

contribuindo, assim, para o baixo rendimento dos agregados familiares. No entanto, os produtores 

voltam a comprar produtos similares durante a época de fome a preços muito mais elevados, 

perdendo, deste modo, a possibilidade de arbitragem dos preços mediante o armazenamento e 

processamento, Arndt et al. (2001) em Cunguara e Garrett (2011). 

 

É neste contexto que o enfoque nas cadeias de valor está a ser implementado activamente como 

resposta aos problemas de baixo rendimento dos produtores, difícil acesso ao mercado e, mesmo, 

insegurança alimentar. 

 

Palavras-chave: Estruturas de mercado, preços agrícolas, formação de preços, cadeias de valor. 

                                                           
1 Yara Pedro Nova, licenciada em Economia e Monitora de investigação no OMR. 
2 Nem sempre é possível verificar esta situação porque depende da forma como se estruturam as relações 

comerciais entre os agentes participantes em cada fase das cadeias de valor. Existem situações em que não se 

verifica o aumento de competitividade, pois surgem competidores, ao longo de cada elo da cadeia de valor, que 

restringem a concorrência a uma única fase, retendo a acumulação do valor agregado nessa fase em detrimento 

das fases que mais se pretende desenvolver. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Em Moçambique a comercialização agrícola desempenha um papel fundamental na economia 

nacional e, em particular, na melhoria das condições de vida da população. Diversos estudos apontam 

a agricultura como a principal fonte de rendimento (cerca de 80% dos Agregados Familiares rurais 

tem o seu rendimento directamente ligado à produção agrícola e os restantes 20% tem como principal 

fonte de rendimento actividades não agrícolas mas com fortes ligações agrícolas locais). A agricultura 

é também referida como um dos principais impulsionadores do relacionamento económico entre as 

zonas rurais e urbanas, (Carrilho, J. et al. (s/d); Estratégia de Comercialização Agrícola 2006/20093; 

Trabalho do Inquérito Agrícola (TIA) 2008/2009). 

 

Contudo, segundo o Plano Económico de Desenvolvimento do Sector Agrário (PEDSA, 2011-2020)4, 

muitos produtores do sector familiar participam no mercado de produtos agrícolas de forma bastante 

desfavorável, ao comercializarem os seus produtos no período logo após a colheita e a preços baixos, 

justificados por diversas razões como: (1) a fraca capacidade negocial dos pequenos produtores, 

devido à sua baixa formação e informação sobre os mercados e preços; (2) ao fraco poder de 

armazenamento que acaba por forçar à venda como forma de minimizar as perdas da produção; (3) o 

tipo de concorrência nos mercados (relacionada com as estruturas de mercado) e na formação do 

preço; e, não menos importante, (4) a necessidade imediata de liquidez para a satisfação das 

necessidades do agregado familiar. (Mosca, 2014; Santos, 1999; De Sousa, 2013).  

 

Assim, é neste contexto que o enfoque no desenvolvimento das cadeias de valor está a ser 

implementado como resposta aos problemas de baixo rendimento dos produtores, melhoria das 

condições de vida, do acesso ao mercado, e, mesmo, insegurança alimentar. 

 

O trabalho tem como objectivo geral verificar se as estruturas de mercado influenciam a formação 

dos preços dos produtos agrícolas ao longo das respectivas cadeias de valor. Tem como objectivos 

específicos os seguintes: (1) analisar as estruturas de mercado de diferentes bens agrícolas; (2) 

analisar as cadeias de valor dos produtos agrícolas; (3) identificar outros factores que contribuem para 

a formação de preço de produtos agrícolas; (4) analisar a evolução dos preços praticados a nível do 

produtor e do retalhista; e (5) descrever as relações entre produtores e comerciantes. 

 

As estruturas de mercado que se verificam na comercialização de produtos agrícolas podem 

influenciar a formação dos respectivos preços. Ao considerar o número de participantes num mercado 

como um dos elementos diferenciadores das estruturas de mercado, a comercialização dos produtos 

agrícolas assemelha-se a um mercado de concorrência perfeita. Não obstante, em algumas culturas, 

no caso particular das culturas de rendimento, o mercado assemelha-se a monopsónios e oligopsónios, 

e, do outro lado, no mercado de insumos para a produção (fertilizantes, sementes e insecticidas) 

persiste a existência de oligopólio. Tomando em consideração as características e forma de actuação 

e interacção que cada uma dessas estruturas possui, estas detêm a sua forma particular de influenciar 

a formação do preço. Deste modo surge a pergunta: Até que ponto as estruturas de mercado 

influenciam a formação dos preços dos produtos agrícolas ao longo das suas cadeias de valor? Tendo 

como hipóteses: H (1) As estruturas de mercado influenciam a formação de preços dos produtos 

agrícolas ao longo das suas cadeias de valor; e H (2) As estruturas de mercado não influenciam a 

formação dos preços dos produtos agrícolas ao longo das suas cadeias de valor. 

 

Este trabalho é composto por 6 capítulos, sendo o primeiro a introdução, que contém uma breve 

contextualização sobre o tema, a apresentação dos objectivos, as questões de estudo, a justificação, a 

problemática. O segundo capítulo é referente à análise contextual, em que se faz uma breve 

                                                           

3 Ministério da Indústria e Comércio. 
4 Ministério da Agricultura, (2011).  
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caracterização das estruturas de mercados dos produtos agrícolas e do processo de formação de preços 

em Moçambique. O terceiro capítulo dedica-se à revisão de literatura, focando, essencialmente, nos 

estudos existentes relacionados com o tema e a teoria de referência. O quarto apresenta a metodologia 

usada no trabalho e o processo de tratamento da informação. O quinto capítulo contém a análise de 

dados e resultados. E, por fim, o sexto capítulo que contém as considerações finais. 

 

 

2. ANÁLISE CONTEXTUAL 

 

Caracterização das estruturas de mercados dos produtos agrícolas em Moçambique 

A estrutura dos mercados agrícolas em Moçambique varia, principalmente, segundo os produtos. Para 

o caso de culturas exportáveis, a situação predominante é a de monopsónio, onde as empresas 

concessionárias, ou as grandes plantações, são as únicas entidades compradoras, Mosca (1999:53) em 

Mosca (2005). O autor acrescenta que, para produtos básicos para a alimentação nos centros urbanos 

(principalmente milho, amendoim e feijões), existem sistemas mistos: a comercialização através de 

rede comercial, que é responsável pela aquisição da maioria dos produtos comercializados aos 

camponeses, e a compra directa aos camponeses.  

 

Estudos recentes afirmam que a estrutura dos mercados é desfavorável aos pequenos produtores e, na 

maioria dos casos, persiste uma estrutura oligopsónica o que dificulta a formação não-distorcida dos 

preços (Mosca, 2015; Cunguara et al., 2013). A este importante elemento, acrescenta-se a 

imperatividade dos produtores venderem a produção após a colheita devido a: (1) dificuldades de 

armazenagem e consequentes riscos de perdas pós-colheita; (2) à baixa formação e informação dos 

produtores sobre os mercados e preços; (3) à fraca capacidade negocial; (4) à necessidade imediata 

de liquidez para a satisfação das necessidades do agregado familiar; (5) aos riscos da comercialização; 

e (6) à baixa articulação dos mercados, com efeitos sobre a formação dos preços e dificuldade de 

aproximação (igualação) dos preços ao longo do território, entre anos e conforme a sazonalidade da 

produção agrícola (Mosca, 2015). 

 

Em Moçambique, a estrutura dos mercados é, geralmente, monopolista (ou com poucos agentes) do 

lado da procura, e muitos agentes do lado da oferta. Esta estrutura de mercado imperfeito beneficia 

quem adquire (procura) os produtos, seja pela capacidade negocial, seja pelas imposições técnicas e 

de certificação (qualidade), pela regularidade e escala de fornecimento, no estabelecimento dos 

preços, entre outros aspectos. Isto é, os produtores primários, em princípio, estão em desvantagem 

porque, regra geral, não estão organizados, têm inferior capacidade negocial, são de pequena 

dimensão e, portanto, incapazes de satisfazer as exigências do comprador (Mosca, 2011). 

 

Por outro lado, e não menos importante, os agricultores enfrentam uma situação de oligopólio a 

jusante, ou seja, existência de poucas grandes empresas que vendem máquinas e equipamentos, 

fertilizantes, sementes e outros insumos agrícolas (Mendes e Júnior, J., 2007). 

 

As distorções causadas pela existência de mercados monopolistas e oligopolistas provocam 

ineficiência na economia, dado que nesses mercados uma das partes tem capacidade para determinar 

o preço, de modo a aumentar os seus lucros, o que, a curto e médio prazo, prejudica os consumidores 

e impedem a entrada de novos concorrentes (Krugman e Wells, 2007). 

 

Deste modo, Mosca et al. (2012) afirma que a estrutura dos mercados em Moçambique permaneceu 

semelhante desde a década 90. Assinalando-se a persistência das imperfeições no funcionamento dos 

mercados, particularmente devido à escassez de meios de transporte, acesso físico aos mercados, 

dificultado pelas condições de estradas, custos altos de transporte e de armazenamento, perdas pós-
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colheita e de armazenagem, informação e conhecimento desigual entre os agentes económicos sobre 

os mercados com desvantagem para os produtores de pequena escala,  

 

Na verdade, tanto a nível da produção, como dos mercados, os produtos agrícolas possuem 

características próprias que os diferenciam dos produtos industriais. Tais características são: (1) 

dificuldade de prever o volume de produção devido a factores incontroláveis (clima, pragas, doenças); 

(2) produção sazonal, cujos reflexos são negativos sobre o transporte, armazenamento, processamento 

e volume de oferta; (3) produtos volumosos e perecíveis (maior custo de armazenagem e de 

transporte); (4) inelasticidade-preço da procura, (Júnior, J., 2006). 

 

É com base nessas características que Mendes e Júnior, J. (2009:178) consideram que a: 

"Agricultura, em si, é perfeitamente competitiva, uma vez que qualquer produto agrícola, (...), é 

também produzido por um grande número de produtores e sem barreiras à entrada de novos 

produtores no mercado. Contudo, os agricultores, ao se relacionarem com o sector não agrícola (isto 

é, agro-indústrias), enfrentam situações de oligopólio e oligopsónios até monopólios e 

monopsónios." 

 

Formação de preços dos produtos agrícolas em Moçambique 

 

A formação do preço de mercado é resultado directo das condições e interacções entre a oferta e 

procura. Portanto, desta interacção resulta a determinação do preço adoptado segundo diferentes 

estruturas de mercado. Os limites de um mercado são definidos pelo grau de interdependência de 

compradores e vendedores no tempo e espaço, e essa interdependência é medida pela variabilidade 

do preço do mercado (Mendes e Júnior, J. 2009). 

 

Os preços dos produtos agrícolas em Moçambique dependem dos seguintes factores do mercado: 

"(1) procura e sua relação quantitativa com a oferta e as variações sazonais como 

consequência das épocas de colheita; (2) os elevados custos de transporte entre Norte e o 

Centro (zonas produtoras) com o Sul (zona deficitária); (3) as dificuldades de circulação de 

bens agrícolas das zonas produtoras em consequência do estado das estradas de nível 

secundário e terciário; (4) a fraqueza (baixa cobertura espacial e pouca capacidade) de rede 

comercial fixa o que implica que uma parte significativa da comercialização seja realizada 

por agentes económicos ambulantes que surgem no meio rural nos períodos de colheita. Esta 

realidade configura uma estrutura de mercado monopsónica (apenas para os casos do 

algodão, tabaco e açúcar) ou oligopsónica que reduz a capacidade negocial dos pequenos 

produtores" (Mosca e Abbas, 2013:3). 

 

Assim, considera-se a variabilidade de preços e de rendimentos como sendo um problema típico da 

agricultura. Isto deve-se a dois factores combinados: por um lado, a procura desses produtos é 

relativamente inelástica ao preço; e, por outro lado, a oferta é bastante instável e sazonal, ou seja, a 

colheita ocorre somente em determinados meses do ano, além de haver grandes incertezas em relação 

ao real volume a ser produzido (Mendes e Júnior, J., 2007). A variabilidade dos preços agrícolas 

verifica-se ao longo do ano e entre províncias. Este facto (Mosca et al. 2012) pode ser justificado pela 

existência de mercados informais que, por um lado, podem acudir a situações de emergência (crise 

alimentar) e gerar algum rendimento familiar, mas que, a longo prazo, podem representar um 

obstáculo ao desenvolvimento. 

 

Em Moçambique, o governo assume um papel importante no processo de formação dos preços dos 

produtos agrícolas, principalmente no caso das culturas de rendimento. Com uso de instrumentos de 

políticas proteccionistas (como os direitos aduaneiros, restrições quantitativas à importação e 

exportação, preços de referência) influenciam o funcionamento dos mercados e acção das instituições 

reguladoras. É o caso do açúcar, em que o governo usa a política de preço de referência como 
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mecanismo de protecção do mercado doméstico (Kegode, 2015). Também na cultura do algodão, o 

governo aplica a política de fixação de preço mínimo ao nível do produtor, Del Prete, et al. (2017). 

 

Outros factores que têm também um papel importante na formação do preço, em particular nos 

produtos de produção nacional, é a precariedade das vias de acesso, que resulta em altos custos de 

transportes, sazonalidade da produção, dispersão da produção, mercados e potenciais consumidores, 

entre outros, Chumbo (2013). 

 

Nas últimas décadas, realizaram-se vários estudos relacionando a macroeconomia e a agricultura. 

Estes estudos procuram analisar o impacto de alterações nas variáveis macroeconómicas sobre o 

sector agrário. Schuh (1974, 1981, 1983), em Abbas (2015), argumentou que a taxa de câmbio afecta 

os preços dos alimentos em relação aos preços de outros produtos, a quantidade de terra utilizada, o 

emprego na agricultura, o rendimento nas explorações agrícolas e a produtividade. Um aumento da 

taxa de câmbio aumentaria o preço dos factores de produção agrícola em relação aos preços do output 

agrícola, importações agrícolas e migrações das explorações agrícolas, Choe (1989). Schuh (1974, 

1981, 1983) e Choe (1989), em Abbas (2015), confirmaram também o impacto negativo das 

alterações na taxa de câmbio sobre o rendimento agrícola e stocks.  

 

Wuyts (2011) revela que a subida da taxa de inflação dos produtos alimentares contribui 

negativamente para o aumento da incidência da pobreza, afectando com maior intensidade os 

Agregados Familiares mais pobres do que os mais ricos. Ainda referente aos indicadores 

macroeconómicos, especificamente a taxa de câmbio, Chumbo, 2013, afirma que a sua flutuação pode 

afectar em grande parte a estabilidade da moeda nacional, concorrendo para uma taxa de inflação 

acentuada nos preços dos produtores alimentares.  

 

Por seu turno, a subida dos preços de combustíveis afecta os custos de produção na agricultura, bem 

como os custos de transporte, o que resulta no aumento do preço dos produtos agrícolas 

transaccionados. (Chumbo, 2013). 

 

As flutuações dos preços internacionais, quando não existem mecanismos estabilizadores ou estes 

não são geridos com rapidez, terminam por afectar, principalmente, o produtor primário com o 

sistema de estabelecimento de preços a partir da garantia das margens nos agentes económicos a 

montante das cadeias de valor, Mosca (2014). Este facto é verificável nas culturas de rendimento, 

particularmente a do algodão, em que o preço, de um modo geral, é definido no mercado 

internacional, Del Prete, et al., (2017). 

 

Em relação aos produtos importados, para além da especulação, devido às dificuldades de acesso a 

informação sobre os preços praticados no mercado internacional por parte dos intervenientes na 

cadeia, os preços no mercado nacional são também afectados pelas imposições aduaneiras (é o caso 

de tarifas variáveis, de cotas de importações, de tarifas proibitivas e também de barreiras técnicas), 

Chumbo, (2013). 
 

Relativamente às flutuações de preços dos alimentos no mercado internacional, que se vêm 

verificando, poder-se-ia esperar que afectassem directamente a produção e os preços nacionais. No 

entanto, segundo De Brito (2015), o aumento dos preços no mercado internacional não afectou 

directamente a produção agrícola alimentar; a subida dos preços dos insumos, juntamente com as 

condições climáticas (regularidade e intensidade das chuvas, cheias, estiagem e secas), entre outros, 

é que teve efeitos directos sobre a produção e, consequentemente, sobre os preços. 

 

Por outro lado, segundo Ferreira Filho (2008) em Daniel Lindomar et al. (2011), a alta nos preços 

dos alimentos, na primeira década do século XXI, teve como base a rápida elevação da procura 

mundial, especialmente nos países em desenvolvimento, facto que, num contexto de baixos stocks de 
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commodities alimentares, gerou uma grande pressão dos preços dos alimentos. A esse cenário inicial 

somaram-se vários eventos: (1) a pressão adicional derivada da decisão dos países desenvolvidos 

(especialmente os Estados Unidos e o Brasil) de aumentarem a sua produção de biocombustíveis; (2) 

a forte especulação nos mercados financeiros onde as commodities agrícolas são negociadas; (3) a 

forte elevação nos custos de produção da agricultura, causada pela elevação dos preços do petróleo e 

seus derivados (especialmente combustíveis, fertilizantes, herbicidas, insecticidas e fungicidas); e (4) 

a lenta resposta da oferta agrícola a essa maior demanda. 

 

Actualmente, verifica-se um outro cenário, em que a economia internacional persiste em apresentar 

uma desaceleração no crescimento, com elevada instabilidade financeira e tendência à deflação de 

preços, das commodities e bens industrializados, dado o excesso de oferta de produtos. 
 

 
3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Estruturas de Mercado 

 

A importância que se dá às estruturas de mercado é que a sua análise permite observar em que situação 

as empresas envolvidas num mercado poderão actuar formando preços, ofertando quantidades, 

afectando a capacidade de consumo dos indivíduos, e verificar o tipo de concorrência que ocorre no 

sector em que actua, bem como a capacidade de negociação entre os agentes económicos dos dois 

lados do mercado (oferta e procura). 

 

Na classificação de estruturas de mercados, aspectos, como o número de empresas produtoras, a 

diferenciação do produto e existência de barreiras à entrada no mercado, são fundamentais no 

processo de caracterização da estrutura de mercado. 

 

O mercado de bens e serviços classifica-se pelo tipo de concorrência: concorrência perfeita e 

concorrência imperfeita. Na concorrência imperfeita encontramos diferentes tipos de estruturas, como 

o monopólio / monopsónio, oligopólio / oligopsónio, duopólio / duopsónio e concorrência 

monopolista.  

 

No quadro a seguir apresenta-se o resumo das características das diferentes estruturas de mercado, 

acima mencionadas.  

  

https://www.cartacapital.com.br/revista/885/a-crise-dentro-da-crise
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Tabela 1. Caracterização das estruturas de mercado 

 
Fonte: Elaboração da autora com base nas referências bibliográficas. 

 

De acordo com Stackelberg (1983), em Rossetti (2006), considerando unicamente o número de 

compradores e de vendedores, a concorrência perfeita seria caracterizada pelo grande número de 

participantes dos dois lados (oferta e procura). Em contraste, na hipótese de haver um grande número 

de compradores defrontando apenas um vendedor, estaria caracterizada uma situação típica de 

monopólio; invertendo-se as posições, grande número de vendedores, mas com apenas um 

comprador, estaria caracterizada a situação de monopsónio.  

 

No entanto, há diferentes tipos de monopólio, por exemplo, o caso do monopólio natural que, para 

Samuelson e Nordhaus (2005:170): 

“…é um mercado em que a produção pode ser eficientemente realizada por uma e única 

empresa”.  

 

Os mesmos autores acrescentam que isto ocorre quando a tecnologia exibe economias de escala numa 

parcela de produção que corresponde à totalidade da produção.  

Um outro factor, não menos importante, são as barreiras à entrada de participantes que representam 

um dos factores que contribuem para a existência de monopólios. Estas são definidas como "factores 

que dificultam a entrada de novas empresas num sector económico" (Samuelson e Nordhaus, 

2005:172) 5. Uma das barreiras são as restrições legais, onde os governos, por vezes, restringem a 

concorrência em certos sectores dando-lhes patentes (através de licenças e concessões), restrições à 

entrada de novas empresas, taxas alfandegárias ou quotas de importações. Esse tipo de barreira é 

chamado de monopólio legal (Samuelson e Nordhaus, 2005). 

                                                           
5 Quando as barreiras são elevadas, uma indústria pode ter um número pequeno de empresas e uma pressão 

reduzida para competirem, Samuelson e Nordhaus (2005: 172). 
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As principais barreiras à entrada nos mercados são: (1) custo elevado de entrada (barreiras 

económicas e financeiras); (2) publicidade e diferenciação do produto (conhecimento tecnológico 

diferenciador); e (3) restrições legais (patentes, restrições à entrada e quotas de importação) 

(Samuelson e Nordhaus, 2005; Krugman e Wells, 2007). 

 

Ocorre também o monopólio do poder quando a oferta de um determinado bem ou serviço se reduz a 

um só vendedor porque a empresa detém um factor diferenciador entre os demais concorrentes que 

elimina a concorrência tornando-a único ofertante desse bem ou serviço (Zofio, 2007).  

O outro tipo de monopólio é o tecnológico, que se verifica quando uma empresa cria um novo 

produto, cujo processo de fabrico só ela conhece, tornando-se o único fornecedor desse bem.6 

 

Por outro lado, ao observar-se a realidade industrial moderna, em que os mercados são geralmente 

dominados por grandes corporações, prevalece, na maior parte dos sectores, situações típicas de 

dominação, exercidas por um pequeno número de empresas designando-se por oligopólio (pequeno 

número de vendedores e grande número de compradores) e de oligopsónio (pequeno número de 

compradores e grande número de vendedores). 

 

Quando as empresas, que constituem um oligopólio, acordam e decidem tirar o maior proveito do 

mercado consumidor, elas formam um cartel7 premindo-lhes obter: (1) maiores lucros, pois 

combinam entre si o preço de venda ao consumidor, não havendo entre elas diferenças de preço de 

venda; (2) controlo das fontes de matérias-primas, ao combinarem entre si o preço que devem pagar 

ao vendedor de matéria-prima; (3) dividir entre si o espaço territorial que cabe a cada empresa do 

cartel para realizar os seus negócios (Miranda, 2011). 

 

Para além das estruturas de mercado acima referidas, existem outras estruturas, como é o caso do 

duopólio, que é uma estrutura de tipo específico de oligopólio, que é um mercado abastecido por 

apenas duas empresas, em que os lucros de cada empresa dependem, tanto da estratégia do rival, 

assim como da sua própria (Samuelson e Nhordhaus,b 2010), e o duopsónio, inverso do duopólio, 

que é uma estrutura onde existem apenas duas empresas compradoras de um determinado bem ou 

serviço provenientes de muitas outras empresas vendedoras (Dantas, 2013). 

Oposta à situação de concorrência perfeita, estaria caracterizada uma outra situação Concorrência 

monopolística, que é a última categoria da concorrência imperfeita. Situação de mercado onde há um 

grande número de vendedores e compradores, estes com produtos diferenciados, porém com 

substitutos próximos, passíveis de sofrerem concorrência (Dantas, 2013). Esta estrutura assemelha-

se à concorrência perfeita em três aspectos: (1) número de compradores e vendedores; (2) livre 

entrada e saída de empresas; e (3) as empresas consideram como dados os preços das outras empresas. 

A diferença é que em concorrência perfeita os produtos são iguais, enquanto em concorrência 

monopolística os produtos são diferenciados (Samuelson e Nordhaus, 2005). 

 

Ao observar as características dos mercados rurais em África, constata-se que existe uma persistência 

de distorções que nem sempre permitem a verificação do que referem os manuais de economia 

(pressupondo a não existência de intervenções exógenas e uma estrutura de concorrência). Uma 

dessas distorções é a persistência de mercados de estrutura monopolista e oligopolista, principalmente 

nos produtos exportáveis e dos principais bens alimentares consumidos nos centros urbanos, Mosca 

(2008:123). 

 

                                                           
6 ¿Qué son los monopolios y por qué surgen?: http://laeconomia.com.mx/que-son-los-monopolios-y-por-que-

surgen/ consultado em 13 Outubro 2016. 
7 Cartel é uma organização de empresas independentes que produzem produtos similares, que actuam em 

conjunto para aumentar os preços e limitar a produção, Samuelson e Nordhaus (2010). 

http://laeconomia.com.mx/que-son-los-monopolios-y-por-que-surgen/
http://laeconomia.com.mx/que-son-los-monopolios-y-por-que-surgen/
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As distorções causadas pela existência de mercados monopolistas e oligopolistas provocam 

ineficiência na economia, dado que nesses mercados uma das partes tem capacidade para determinar 

o preço, de modo a aumentar os seus lucros. Contudo, a curto e médio prazo, prejudicam os 

consumidores e impedem a entrada de novos concorrentes (Krugman e Wells, 2007). 

 

Como visto, o estudo de mercado engloba as características que influenciam o tipo de concorrência 

dentro do mercado e a formação de preço, nomeadamente: (1) grau de concentração de vendedores e 

compradores (número e tamanho); (2) grau de diferenciação do produto (que influencia a elasticidade 

da demanda); e (3) grau de dificuldade ou barreiras para entrada de (novas) empresas no mercado.  

 

Para Mendes e Júnior, J. (2009:178), algumas das características da concorrência perfeita 

(principalmente grande número de compradores e vendedores e produto homogéneo) são típicas do 

mercado agrícola, o que faz com que o agricultor individual possa vender tudo o que produz ao preço 

previsto pelo mercado, pois a sua decisão individual não tem nenhuma influência sobre a formação 

do preço no mercado. Assim, o produtor agrícola é um price-taker8. 

 

Na verdade, tanto a nível da produção, como dos mercados, os produtos agrícolas possuem 

características próprias que os diferenciam dos produtos industriais. Tais características são: (1) 

dificuldade de prever o volume de produção devido aos factores incontroláveis (clima, pragas, 

doenças); (2) produção sazonal, cujos reflexos são negativos sobre o transporte, armazenamento, 

processamento e volume de oferta; (3) produtos volumosos e perecíveis (maior custo de armazenagem 

e transporte); (4) inelasticidade-preço da demanda, resultando em maiores variações nos preços do 

produto; (5) inelasticidade-renda dos produtos agrícolas (Júnior, J., 2006). 

 

Cadeias de valor  

 

Ao realizar estudos de comercialização de qualquer produto, o primeiro passo é analisar a cadeia 

produtiva (ou cadeia de valor) em que o produto está inserido, verificando quais os agentes 

envolvidos na cadeia, como interagem entre si, as forças competitivas, bem como a sua estruturação 

e governação. 

 

O termo cadeias de valor, originalmente introduzido por Porter (1985), representa o conjunto de 

actividades realizadas desde a produção até ao consumo. A cadeia de valor é composta por vários 

elos que formam um processo económico, começando com a matéria-prima até à distribuição e 

consumo de um produto acabado.  

Mosca (2011:274) acrescenta: 

“O percurso tecnológico, económico, de gestão da produção, assim como sociológico e de 

poder, que está associado a um ou a um conjunto de produtos (bens), com o objectivo de 

ganhar eficiência e competitividade dos agentes económicos e reter a acumulação nas fases 

que mais se pretende desenvolver, através da política económica, da estrutura e 

funcionamento dos mercados e conforme os jogos de interesses económicos e respectivos 

lobbies”.  

 

Contudo, deve-se ter em conta que cada produto percorre um circuito específico na cadeia, conforme 

as suas características, os mecanismos de regulação de mercado e as especificidades dos agentes, não 

podendo assim, ser generalizado. É o caso das culturas de rendimento em Moçambique (por exemplo, 

o algodão e o açúcar), em particular o algodão cuja produção é baseada no sistema de concessões de 

áreas a empresas de descaroçamento, as quais são responsáveis pelo fomento e extensão rural que é 

                                                           
8 Price-takers refere-se aos indivíduos ou empresas que têm que aceitar os preços vigentes num mercado, sem 

que a sua quota de mercado influencie o preço de mercado. Geralmente, isso acontece nos mercados de 

concorrência perfeita. 
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praticada maioritariamente para os pequenos produtores, submetendo-se assim, este subsector, a uma 

estrutura de mercado monopsónica, (Bruna, 2014). 

É nesse quadro de cadeias de valor que surgem questões importantes, como: (1) onde se concentra a 

acumulação de valor ao longo da cadeia; (2) quem são os beneficiários; (3) como se realiza a política 

de preços, crédito e subsídios, investimento, assistência técnica e extensão, inovação com programas 

de investigação e desenvolvimento; e (4) como é realizada e se distribui a apropriação dos valores 

acrescentados ao longo da cadeia de valor (Mosca, 2011).  

 

O desempenho da cadeia de valor pode ser avaliado mediante a sua capacidade de gerar benefícios 

económicos (agregação de valor9) e sociais aos agentes envolvidos, Francisco e Barrenho (2008) em 

Abbas (2014). 

 

Assim, nota-se que o desenvolvimento de cadeias de valor não trata apenas de problemas ligados ao 

processo produtivo, mas também de problemas relacionados com as vendas (por exemplo, o 

planeamento de estratégias de escoamento ou o incremento na venda de um produto), a distribuição 

(desenhando um fluxo de abastecimento para os centros de distribuição), a armazenagem (analisando 

e definindo as melhores práticas de armazenamento de stocks). A análise de cadeia de valor preocupa-

se, igualmente, em analisar os clientes, ou consumidores, e constitui a prática fundamental para 

melhor conhecer os pontos fortes e fracos, bem como identificar oportunidades e ameaças ao longo 

da cadeia total. 

 

A circulação de informação (sobre preços, vantagens comparativas, processo de venda, mercados) é 

um dos aspectos básicos nas relações económicas, desempenhando um papel fundamental no 

processo e no desempenho das cadeias de valor. A geração do conhecimento e informação e sua 

perfeita circulação por todos elos da cadeia e por todos os agentes determinam o grau de sucesso que 

a estruturação e fortalecimento dessa cadeia terão, pois proporcionará benefícios a todos ao longo do 

processo (Carvalho, et al. (s/d)). 

 

A falta de informação e de poder de mercado conduzem a uma fraca coordenação vertical das cadeias 

de valor. Como resultado, os novos agentes no mercado ou os comerciantes já existentes, optam por 

operar à margem do sistema montado, enfrentando grandes riscos, elevando, assim, os seus custos de 

transacção e repassando estes aos consumidores, Ministério da Agricultura (1990). 

 

A falta de informações exactas e suficientes para nortear a tomada de decisão dos agentes económicos 

limita a capacidade de agir de modo eficiente, sendo fonte de um mau funcionamento dos mercados 

e perda de bem-estar (Lima, 2005). 

 

 

4. METODOLOGIA 
 

O trabalho desenvolve-se sobre as estruturas de mercado focalizando-se na sua influência na 

formação dos preços dos produtos agrícolas ao longo das cadeias de valor. Para tal, viu-se a 

necessidade de combinar metodologias descritivas e explicativas utilizadas a fim de descrever as 

características de um determinado fenómeno com o objectivo de verificar a existência de relações 

entre as variáveis do problema (Gil, 2002). 

 

                                                           
9Agregação de valor significa a elevação de preços de um produto devido a alguma alteração na sua forma ou 

apresentação, tanto do produto in natura quanto do produto agro-industrializado, dentro de cada nível da 

produção, e da comercialização, sendo uma consequência de custos de produção/transformação e lucros, do que 

podemos concluir que a agregação de valor está ligada à sofisticação do produto e da sua apresentação. 

(http://nomiaeco.blogspot.com/2011/12/fundamentos-deagronegocio-capitulo-4.html) consultado em 24.07.16. 
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Numa primeira fase do trabalho, efectuou-se a revisão da literatura sobre o tema em estudo e de outros 

relacionados ao mesmo. Posteriormente, efectuou-se a recolha da informação secundária, 

desenharam-se as cadeias de valor, seguindo-se, então, o seu tratamento e análise.  

 

Devido à diversidade de produtos agrícolas, optou-se por escolher os seguintes quatro produtos: 

milho, feijão nhemba, açúcar e algodão. As razões da escolha desses quatro produtos são: (1) o milho 

e o feijão nhemba, pela sua importância na dieta alimentar e por serem duas das culturas mais 

praticadas pelos produtores (percentagem de produtores que produzem estes bens); (2) o açúcar e o 

algodão pelo seu peso da balança comercial (volume das exportações).  

 

A recolha de dados baseou-se em: (1) publicações periódicas do Sistema de Informação sobre os 

Mercados Agrícolas (SIMA) referentes aos preços praticados a nível do produtor e retalhista; (2) 

dados da Distribuidora Nacional do Açúcar (DNA) referentes aos preços do açúcar à porta das 

fábricas; e (3) dados do Instituto do Algodão de Moçambique (IAM) sobre os preços nacionais e 

internacionais do algodão.  

 

O horizonte temporal variou entre 2001 a 2015, para o caso do algodão e do açúcar (preço à porta das 

fábricas) por serem dados anuais, e 2010 a 2015, para o milho, feijão nhemba e açúcar (preços a nível 

do produtor e do retalhista) por serem dados mensais. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Análise das cadeias de valor 

 

Figura 1. Cadeia de valor de milho 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em referências bibliográficas. 

 

O milho é a cultura agrícola muito importante em Moçambique, maioritariamente nas regiões Centro 

e Norte do país. Segundo o Censo Agro-pecuário (CAP) 2009-2010, o milho é produzido por 

aproximadamente 69% dos produtores, e é uma das culturas mais importantes para a alimentação. 

A partir da cadeia de valor acima apresentada, verifica-se que o milho é vendido pelo produtor para 

diferentes tipos de agentes económicos e por diferentes canais.  

A mesma cultura é produzida por dois tipos de produtor: pequenos produtores (camponeses 

essencialmente de subsistência que vendem menos de 20% da sua produção), e os produtores 
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comerciais de excedentes, os chamados “emergentes”, que muitas vezes estão organizados em 

associações e a sua produção é comercializada nos mercados.  

 

Os pequenos produtores vendem, geralmente a um preço relativamente menor devido à baixa 

qualidade10, resultante do baixo uso de insumos,11 e à falta de processamento da produção, o que 

implica, entre outros, a baixa capacidade negocial. 

 

A produção do milho das associações é comercializada para diferentes comerciantes (comerciantes 

locais, grossistas, retalhistas e exportadores). Estes encontram-se mais organizados e com maior 

capacidade de criar redes de comercialização, ter acesso a serviços de extensão que lhes permite o 

aumento da produtividade12. 

 

No processo de comercialização, as associações vendem a sua produção aos diferentes comerciantes, 

dependendo do tipo de agente, a formação do preço é feita tendo em conta os custos de transacção, o 

sistema de troca de informação sobre os preços entre os potenciais mercados, margem de lucro dos 

produtores, a qualidade do produto, custos de armazenagem, as perdas pós-colheita e o processo de 

transformação (separação do grão e embalagem). Contudo, em geral, os produtores de associações 

possuem algumas dificuldades, nomeadamente: (1) falta de instrumentos agrícolas (2) tecnologia 

limitada; e (3) dificuldade no acesso ao crédito, o que limita a sua capacidade de integração no 

mercado. 

 

Pelas características desse mercado, existência de um elevado número de agentes tanto do lado da 

procura como da oferta, assemelha-se ao de concorrência perfeita. Entretanto, os agentes envolvidos 

não têm capacidade individual de influenciar o preço. 

 

Por sua vez, os comerciantes locais13 e grossistas vendem o milho para dois tipos de agentes: às 

empresas processadoras e aos retalhistas.   

 

As empresas processadoras e grossistas funcionam como oligopolistas, por existir um número 

reduzido dessas empresas. Pela posição oligopolista, essas empresas influenciam o preço, agregando 

valor pelo processo de transformação do milho.  

Geralmente, as empresas processadoras fornecem serviços (moagem), transformação do milho14 em 

farinha e, nesse processo, agregam valor e comercializam a dois tipos de agentes: retalhistas e/ou 

exportadores.  

 

                                                           
10 A competitividade do milho está relacionada, não só com o preço de mercado, mas também com a sua 

qualidade. O milho produzido pelo pequeno e médio agricultor é na sua maioria de baixa qualidade. A falta de 

uso de insumos, como semente melhorada e agro-químicos, faz com que o produto colhido não seja de grande 

qualidade. Por sua vez, a qualidade deste produto é gravemente afectada pós-colheita quando os modos de 

conservação são limitados expondo o milho a outros resíduos e à infestação de fungos (Elim serviços, 2011). 
11 O uso de insumos modernos e da mecanização é bastante baixo pois, dos cerca de 3,3 milhões de produtores, 

3% usa fertilizantes ou pesticidas, 11% usa a tracção animal e 5% usa sementes melhoradas (PROAGRII, 2004; 

Relatório da Inspecção de Finanças, 2010, em Francisco, 2010). 

12 Júnior et al. (2014) conclui que a produção por associação é uma forma que os pequenos produtores agrícolas 

criaram que lhes permite garantir o acesso e a segurança da terra e colaboração nas actividades. Os indivíduos 

aderem às associações para se integrarem em redes de comercialização e terem mais acesso à assistência técnica. 

Apesar de se ter constatado a presença destas associações noutros locais – como no corredor da Beira (Jasse, 

2013) ou em Nampula e Niassa – está por aferir o peso que estes produtores associados têm no mercado. 
13 Comerciantes locais refere-se aos ambulantes, os informais, os de pequenos postos de compras, que, às 

vezes, fornecem os grossistas, que depois encaminham o produto para as indústrias processadoras ou vendem 

directamente ao consumidor final. 
14 Muitas vezes já retirado do caroço, em forma de grão. 
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Assim, é fácil concluir que os pequenos produtores estão em desvantagem devido à falta de recursos 

que lhes permitam maior valor agregado. 

 

Segundo a Pokhrel et al. (2015), as regiões Centro e Norte do país produzem excedentes de milho, 

que geralmente são exportados durante as épocas altas para os países vizinhos, tais como o Malawi, 

a Tanzânia e o Zimbabwe, e, durante as épocas baixas, estas regiões importam milho do Malawi e de 

outros países vizinhos. Devido aos estreitos laços comerciais com o Malawi, os preços do milho nas 

regiões Norte e Centro tendem a estar intimamente relacionados com os preços do Malawi.  

 

A aquisição do milho pelos retalhistas ocorre de diferentes formas (grão, ou transformado em farinha) 

e, particularmente, através de três canais de distribuição: (1) aos grossistas, que adquirem às 

associações dos produtores, que oferecem o bem com maior qualidade, relativamente aos pequenos 

produtores15; (2) aos comerciantes locais, estes que são fornecidos pelos produtores de excedentes os 

chamados emergentes, que fornecem o milho aos retalhistas principalmente no caso de défice nos 

stocks; e, (3) as empresas processadoras que adquirem o milho pelos diferentes tipos de produtores e 

vendem os seus produtos processados a um preço relativamente maior em relação a outros agentes. 

  

Os retalhistas, por sua vez, tomam em consideração as suas margem de lucro dependendo do canal 

de distribuição recebido e vendem os consumidores finais em bruto ou processados, dependendo da 

procura. 

 

Os elevados custos de transacção e a assimetria de informação por parte dos produtores fomentam a 

deterioração da qualidade dos produtos contribuindo para a perda da capacidade negocial na venda 

do milho, da região Centro e Norte para o Sul.  

 

A fim de cobrir o défice, os grossistas e retalhistas da região Sul importam milho16 da África do Sul 

(bruto ou processado) e comercializam-no aos retalhistas chegando assim aos consumidores finais. 

 

                                                           
15 Na comercialização, o milho que o agricultor traz é de várias qualidades e o interveniente não tem meios de 

o categorizar. Muitas vezes o interveniente compra milho de duas épocas misturado e só se apercebe, mais tarde, 

que uma parte do milho não se encontra em boas condições, Jasse (2013). 
16 O Governo utiliza a tarifa de importação que é um importante factor utilizado para proteger os produtores 

locais de importações de milho barato, Chumbo (2013). 
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Figura 2. Cadeia de valor de feijão-nhemba 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em referências bibliográficas. 

 

Segundo Bolsa de Mercadorias de Moçambique (BMM) (2016), o feijão nhemba é uma leguminosa 

que constitui a base da alimentação em muitos países subdesenvolvidos, inclusive em Moçambique. 

Não só, mas também, é uma das culturas mais praticadas, depois do milho, mandioca e a mapira, 

sendo produzida por cerca de 44% dos produtores (CAP 2009-2010). 

 

O feijão nhemba é produzido principalmente na região Norte (Cabo Delgado e Nampula) e Centro 

(Zambézia, Tete e Manica) em pequenas explorações agrícolas. Assim, a produção é quase na 

totalidade destinada ao consumo no agregado familiar e apenas cerca de 10% é destinada à 

comercialização, tendo como principal destino para além das regiões de produção, os mercados do 

Sul do país, normalmente já embalado17 (Walter et al., 2016).  

 

Da figura acima, nota-se que na cadeia de valor do feijão nhemba existem dois tipos de produtores: 

os pequenos produtores (que produzem para sua subsistência e vendem o excedente) e os produtores 

comerciais de excedentes, chamados “emergentes”, que, muitas vezes, tal como na cultura do milho, 

estão organizados em associações18 e a sua produção é comercializada nos mercados. 

                                                           
17 Carvalho, J.L (2012) indica que, apesar de ser uma cultura de grande relevância, ainda é considerada pouco 

produtiva, tendo seu potencial genético sido pouco explorado, com rendimentos médios de produtividade de 

grãos secos na faixa de 300 à 400 kg/ha. Com a melhoria das tecnologias de produção, pode-se alcançar níveis 

de rendimento aproximado a 2.5 toneladas por hectare. 
18 Assim como na cultura do milho, está por aferir o peso que estes produtores associados têm no mercado. 
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Os produtores comerciais de excedente, para além de venderem a sua produção directamente nos 

mercados locais, fornecem o seu produto para diferentes tipos de agentes envolvidos na cadeia 

(comerciantes locais, e grossistas). Entretanto, pelo número de participantes na comercialização do 

feijão nhemba, tanto do lado da procura como da oferta, assemelha-se a um mercado de estrutura 

oligopolista. Pela posição em que se encontram os produtores comerciais na cadeia, estes têm alguma 

capacidade de influenciar os preços, contudo, os mesmos factores que influenciam a formação do 

preço no milho, acima identificados, também ocorrem neste mercado.  

 

Os comerciantes locais19 compram o bem aos pequenos produtores e às associações, e fornecem aos 

retalhistas, este por sua vez, encaminham o bem para o mercado consumidor. Os retalhistas para além 

de abastecerem os mercados dos consumidores nacionais, estes, exportam (embora com uma baixa 

aceitação no mercado internacional, principalmente na Índia, que é o maior importador global de 

leguminosas)20. 

  

                                                           
19 Comerciantes locais refere-se aos ambulantes, os informais, os de pequenos postos de compras, estes que 

muitas vezes fornecem aos grossistas que depois é encaminhada para as indústrias processadoras ou fazem a 

venda directa ao consumidor final. 
20 De acordo com Walter, Tom et al. (2016), o feijão nhemba é uma cultura com um nível baixo de aceitação 

no mercado internacional (não goza de benefícios apreciáveis no comercio transfronteiriço com Malawi, e não 

é valorizado no mercado indiano). 
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Figura 3. Cadeia de valor do açúcar 

    
Fonte: Elaborado pela autora com base em referências bibliográficas. 

 

A indústria açucareira é reconhecida pelo seu importante papel para a economia de Moçambique. 

Não só por ser uma importante fonte de renda de muitos agregados familiares e diferentes agentes 

económicos, mas também, pelo seu contributo, através das exportações, para a entrada de divisas.  

 

Actualmente, Moçambique conta com quatro açucareiras em funcionamento, nomeadamente 

Marromeu, Mafambisse, Xinavane e Maragra.  

 

Pela figura acima representada da cadeia de valor nota-se que Moçambique possui um sistema de 

comercialização do açúcar centralizado, em que a Distribuidora Nacional do Açúcar (DNA), 

propriedade das açucareiras, tem a função de distribuir/vender o açúcar de todas as empresas no 

mercado interno (função grossista) aos retalhistas e exportar. Assim, a ADN compra o açúcar às 

fábricas a um preço de referência e vende o açúcar no mercado interno estabelecido pelo governo21. 

 

Moçambique usa o preço de referência como mecanismo de protecção. O preço de referência é um 

instrumento político usado para regular os preços das importações de açúcar para Moçambique e é 

activado quando há açúcar importado mais barato que o açúcar produzido internamente. O processo 

                                                           
21 O governo usa como forma de proteger a produção doméstica de açúcar para evitar a inundação do mercado 

por açúcar importado, com preços abaixo dos preços do açúcar produzido internamente.  
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implica apresentação da indústria de açúcar nacional ao Governo dando provas de prejuízo ou 

possível prejuízo ao sector. A apresentação recomenda o preço de referência que é eficaz para 

proteger a produção doméstica ao introduzir paridade de preços entre o açúcar importado e o açúcar 

produzido localmente, Kegode (2015). 

 

De acordo com a Associação dos Produtores de Açúcar de Moçambique (APAMO), as fábricas de 

processamento obtêm a cana-de-açúcar de uma combinação da produção nas suas próprias terras, das 

associações de pequenos produtores e de produtores privados independentes, pertencentes às 

comunidades circunvizinhas, no sistema de agricultura por contrato (Pereira, 2015). A indústria 

transforma a cana-de-açúcar em açúcar branco, castanho, etanol e melaço22. Os derivados da cana-

de-açúcar para além de serem consumidos no mercado nacional são exportados (principalmente para 

a Europa). 

 

A DNA comercializa a produção para o mercado nacional assim como para o exterior. Neste contexto, 

a DNA é, em simultâneo, um monopsónio (quando adquire o açúcar às fábricas) e um monopolista 

(quando vende aos retalhistas). A DNA pode ser considerada uma empresa constituída para a 

implementação de uma estratégia de cartel por parte destas fábricas. 

  

                                                           
22 O melaço  é consumido  no mercado nacional principalmente para a produção de álcool e ração animal.  
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Figura 4.Cadeia de valor do algodão 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em referências bibliográficas. 

 

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

e de divisas no conjunto da balança comercial (Bruna, 2014). 

 

Araújo (s/d), em Bruna (2014), refere que a estrutura do subsector do algodão era baseada em 

empresas de Joint Venture entre o governo e empresas privadas23, em que o Estado atribui aos 

investidores privados uma área de concessão na qual são cedidos direitos exclusivos de compra do 

                                                           
23 Após a independência, as empresas algodoeiras foram nacionalizadas e coordenadas pela Secretaria do Estado 

do Algodão. Devido à guerra civil e às 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 ao 

modelo de concessões da era colonial através de Joint Ventures (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, Bruna (2014).  



20 

 

algodão, áreas para a produção e instalação de fábricas de descaroçamento. Actualmente as empresas 

estão sob o domínio privado. 

 

Essas empresas funcionam em regime de monopólio, onde o governo lhes concede as chamadas 

«zonas de influência» e exercem actividades de venda de sementes, produtos químicos, aluguer de 

máquinas, concessão de créditos para a aquisição de insumos e comercialização de bens 

manufacturados, Mosca (2005).  

 

As Joint Ventures integram os dos pequenos produtores de algodão de uma forma condicionada pelo 

mercado internacional: os pequenos produtores optam por sistemas de produção não dominados, 

ficam dependentes de insumos externos, sujeitam-se às relações de troca desigual e às variações 

constantes e de grande amplitude dos preços, por consequência da evolução dos mercados externos, 

Mosca (2005). 

 

Pela cadeia acima apresentada, é possível verificar que, no sector de algodão, as concessionárias 

actuam como um mercado monopolista e monopsonista.  

 

A aquisição do algodão é feita a partir de dois canais de distribuição ou comercialização, 

nomeadamente, o grupo dos pequenos produtores que fornecem o algodão sobre contracto as 

empresas, sendo estas os únicos compradores (mercado monopsonista), e pela produção das áreas das 

concessionárias em que a produção é feita por um grupo de camponeses que as mesmas prestam 

assistência24. 

 

Pela posição que estas empresas ocupam no mercado interno (monopsónio) e pela forma como estes 

mercados actuam, estas empresas acabam por influenciar o preço. Considerando que este sector, para 

além de utilizar a política de fixação de preço mínimo25, e estar sujeito às variações do preço no 

mercado internacional, estas empresas sobe forma de obter lucro, levam em conta os custos 

associados a produção (processo de descaroçamento, exportação, entre outros) no processo de 

formação de preço. Não só mas também, associa-se um outro factor importante, o preço dos insumos 

agrícolas (herbicidas e pesticidas), que se têm verificado uma alta nos mercados ao longo dos últimos 

anos. Assim, estes factores em conjunto resultam na redução dos preços pagos aos agricultores, Del 

Prete, A. et al., (2017). 

 

Após o processo de descaroçamento, o algodão é exportado em fibra.  

  

                                                           
24 As empresas de descaroçamento são responsáveis pelo fomento, através do fornecimento de insumos e 

serviços de extensão, da produção de algodão dentro da sua área de concessão. Este sistema, conhecido como 

sub-contratação agrícola, tem vantagens e desvantagens. Por um lado, os pequenos agricultores, que produzem 

sob este regime, têm acesso a insumos, serviços de extensão e a um mercado seguro para o seu produto. Por 

outro, o poder de monopsónio (um único comprador) pode resultar na redução dos preços pagos aos agricultores 

pelo seu algodão. (SPEED, 2015). 
25 O Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto do Algodão de Moçambique, estabelece o preço 

mínimo a pagar aos agricultores de algodão bruto (algodão de 1ª e 2ª) desde 1996. Esta política é vista como 

uma forma de repartir o risco de forma equitativa entre os produtores e as empresas de descaroçamento, devido 

às flutuações de preço no mercado internacional e às variações cambiais às quais este sector está sujeito. A 

fixação do preço mínimo é feita entre Abril/Maio, antes do início da campanha de comercialização, Del Prete, 

A. et al., (2017). 
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Análise dos preços  

 

Milho  

 

Gráfico 1. Evolução do preço do milho ao produtor 

Fonte: SIMA. 

 

Pelo gráfico acima apresentado, nota-se que existem algumas diferenças nos preços praticados a nível 

do produtor nos distritos produtores. É possível notar ainda que, a partir de meados de 2011 a finais 

de 2012, os preços apresentaram uma tendência de serem bastante próximos, com a excepção de 

Nhamatanda que apresentou com frequência os preços mais elevados. No entanto, os dados do SIMA 

indicam que em anos de boa produção agrícola os preços de milho baixam até Junho e Julho e 

começam a subir entre Agosto a Setembro, altura em que a oferta de milho nos mercados começa a 

baixar (SIMA, 2012). 

 

No final de 2013, verifica-se que os preços ao produtor apresentaram uma tendência contrária à 

verificada no primeiro ano analisado, tendendo os preços a convergir. Entretanto, os preços em 2015 

apresentaram tendências crescentes e divergentes.  

 

O distrito de Gorongosa registou, frequentemente, os preços mais baixos em quase toda série 

analisada. 

 

Quadro 2. Preços anuais do milho ao produtor 
 

Cidade 
Preço médio anual Preço Máximo Preço Mínimo Desvio Padrão 

Gorongosa 5,56 9,80 3,12 0,56 

Nhamatanda 8,69 16,00 5,22 1,18 

Manica 8,13 11,43 4,86 0,98 

Chimoio 7,73 11,43 4,57 0,92 

Angónia 6,75 13,72 4,16 1,85 

Fonte: SIMA. 

 

A partir do quadro 2, observa-se que os preços médios anuais em Nhamatanda e Manica foram os 

que apresentaram maior variação. E em Gorongosa, para além de menor variação, foi o distrito que 

registou os preços mais baixos aos produtores. Angónia e Nhamatanda, apresentaram maior dispersão 

nos preços praticados.  
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A dispersão dos preços nos diferentes distritos revela a existência de assimetria de informação sobre 

os preços praticados entre os distritos produtores. Dado que, observa-se que os preços praticados na 

mesma província (como por exemplo: Gorongosa em relação a Nhamatanda) apresentam dispersões 

são maiores, este facto que pode ser justificado pelos seguintes motivos: (1) em geral, os produtores 

de Gorongosa encontram-se distantes dos potenciais mercados; (2) existência de estradas precárias 

que dificultam a troca de informações suficientes, ou mesmo correctas, sobre os preços, reduzindo 

assim a sua capacidade de interacção dentro do mercado; (3) enfrentam ainda problemas de meios de 

transporte para o escoamento da mercadoria e (4) conflito armado nos três últimos anos, 

principalmente na região Centro, que dificultou o processo da comercialização de mercadorias. 

 

Ainda assim, as variações dos preços nesses mercados revelam a existência de um mercado de 

estrutura de concorrência perfeita, uma vez que a formação dos preços nesses mercados não depende 

de decisões individuais, mas sim do conjunto dos intervenientes no mercado. Contudo, não se 

descartam outros factores exógenos relativos aos custos directos e indirectos (produção, transporte, 

armazenamento, entre outros) que influenciam o preço.  

 

Gráfico 2. Evolução dos preços de milho ao produtor e ao retalhista em Gorongosa 

Fonte: SIMA. 

 

A partir do gráfico 2, é possível verificar a existência de diferenças de preços a nível do produtor e 

do retalhista. Pode-se observar que os preços apresentam uma tendência levemente crescente. Por 

outro lado, os preços praticados no mercado retalhista foram mais elevados, com excepção do mês de 

Agosto de 2015, momento em que os preços tenderam a igualar, quando o preço ao retalhista teve 

uma queda importante.  

 

Quadro 3. Preços anuais do milho a nível do produtor e retalhista em Gorongosa 

Cidade 
Preço médio 

anual 
Preço Máximo Preço Mínimo Desvio Padrão 

Gorongosa (produtor) 5,56 9,80 3,12 0,56 

Gorongosa (retalhista) 8,57 14,55 5,64 0,79 

  Fonte: SIMA. 

 

Entretanto, com base no desvio padrão representado no quadro 3, observa-se que existe maior 

variação e dispersão dos preços no mercado retalhista de Gorongosa. A diferença entre os preços a 

nível do retalhista e do produtor pode estar associada aos custos de transacção do milho das zonas de 

produção para os mercados locais. 
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Gráfico 3. Evolução dos preços do milho em Nhamatanda (a nível do produtor e retalhista) 

Fonte: SIMA. 

 

Quadro 4. Preços anuais de milho ao nível do produtor e retalhista em Nhamatanda 

Cidade 
Preço médio 

anual 
Preço Máximo Preço Mínimo Desvio Padrão 

Nhamatanda (produtor) 8,69 16,00 5,22 1,18 

Nhamatanda (retalhista) 10,01 17,14 5,83 1,41 

 Fonte: SIMA. 

 

A partir do gráfico 3, nota-se que o preço do milho no distrito de Nhamatanda, em toda a série 

analisada, apresenta preços bastante próximos e com uma tendência similares, tanto a nível do 

retalhista como do produtor, apontando tendência crescente, particularmente, no último ano 

analisado. 

 

Os preços no mercado retalhista de Nhamatanda apresentaram variações significativas, tendo atingido 

o preço máximo de 17,14 Mt/kg na série analisada. Verifica-se que, no distrito de Nhamatanda, 

aparenta existir uma troca de informação sobre os preços nos mercados, justificado pela configuração 

e a aproximação a qual os preços se apresentam. Os preços são relativamente maiores no mercado 

retalhista, justificados pelo processo que percorre na cadeia de valor e os custos associados as 

respectivas transacções.  

  

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
T

/K
g

Nhamatanda (produtor) Nhamatanda (retalhista)

Linear (Nhamatanda (produtor)) Linear (Nhamatanda (retalhista))



24 

 

 

Gráfico 4. Evolução dos preços de milho por regiões (a nível do retalhista) 

 
Fonte: SIMA. 

 

Observando o gráfico 4, nota-se que Maputo (representando a zona Sul) apresentou com frequência 

os preços mais altos, não apresentando variações e dispersão significativas nos preços. Nampula 

registou os preços mais baixos de 2010 ao início de 2012; entretanto, após esse período, os preços 

tenderam a elevar-se e com tendência crescente (com destaque para meados de 2013, início de 2014 

e 2015). O distrito de Nhamatanda registou frequentemente os preços mais baixos ao longo da série.  
 

Quadro 5. Preços anuais de milho por regiões  

Cidade Preço médio Preço Máximo Preço Mínimo Desvio Padrão 

Maputo (retalhista) 12,81 15,02 10,16 0,25 

Nhamatanda (retalhista) 10,01 17,14 5,83 1,41 

Nampula (retalhista) 9,89 17,14 5,71 2,02 

 

  Fonte: SIMA. 

 

A partir do quadro 5, constata-se que a cidade de Nampula registou maior dispersão nos preços 

praticados entre as regiões e a cidade de Maputo a menor. 
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Feijão nhemba 

 

Gráfico 5. Evolução dos preços do feijão nhemba ao produtor nas cidades de Chimoio e Cuamba  

Fonte: SIMA. 

 

Quadro 6. Preços anuais de feijão nhemba ao produtor nas cidades de Chimoio e Cuamba  

Cidade Preço médio Preço Máximo Preço Mínimo Desvio padrão 

Chimoio (produtor) 15,77 24,15 9,66 3,91 

Cuamba (produtor) 13,71 39,25 6,64 3,86 

        Fonte: SIMA. 

 

Do gráfico 5, constata-se que os preços de feijão nhemba a nível do produtor em Cuamba tenderam 

a aumentar ao longo da série em análise, tendo-se agravado nos finais de 2015. Não obstante, a cidade 

de Chimoio registou os preços mais altos (com excepção no início de 2011e 2014). 

 

Olhando para a linha de tendência, constata-se que os preços de Chimoio apresentam uma tendência 

não-variação constante, diferentemente de Cuamba que apresentou tendência crescente, tornando-se 

divergente dos preços praticados em Chimoio. 

 

Tanto os preços praticados em Chimoio assim como Cuamba, apresentam grandes dispersões nos 

seus preços chegando a atingir 39,25 Mt/kg, contudo a cidade de Chimoio destaca-se por apresentar 

as maiores. Entretanto, Cuamba apresentou o preço médio máximo da série. 

 

Ao observar-se a configuração dos preços do feijão-nhemba, verifica-se que comparado com a cultura 

do milho, esta não apresenta variações significativas a nível do produtor. Facto, que pode estar 

associado ao tipo de mercado em que a mesma esta inserida. A variação ao longo do período em 

análise pode revelar a presença de um mercado em que o seu preço é relativamente controlado 

(presença de estruturas de mercado de estrutura imperfeita, aparentemente oligopolista) a qual os 

actores deste tipo de mercado podem influenciar na formação do preço, devido a característica do 

próprio mercado. A vista disto, não se pode ignorar a influência de todo o processo de transacção 

decorrente na cadeia de valor até ao consumidor final sobre o preço. 
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Gráfico 6. Evolução dos preços do feijão nhemba ao nível do produtor e retalhista na cidade de 

Chimoio 

Fonte: SIMA. 

 

Quadro 7. Preços anuais de feijão nhemba ao nível do produtor e retalhista na cidade de Chimoio  

Cidade Preço médio Preço Máximo Preço Mínimo Desvio padrão 

Chimoio (Produtor) 15,77 24,15 9,66 3,91 

Chimoio (Retalhista) 23,49 36,67 10,00 3,23 

  Fonte: SIMA. 

 

Do gráfico acima, observa-se que na cidade de Chimoio, os preços de feijão nhemba apresentaram 

variações significativas, tanto a nível do produtor como do retalhista, sofrendo grandes variações 

sobretudo nos meados de 2012 e finais de 2014. Observando a linha de tendência nota-se que os 

preços registaram tendências de convergência, mas com tendências crescentes.  

 

Os preços a nível do produtor apresentaram maior dispersão, sendo os preços foram mais elevados a 

nível do mercado retalhista. 

 

Gráfico 7. Evolução dos preços do feijão nhemba ao produtor na cidade de Cuamba 

Fonte: SIMA. 
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Quadro 8. Preços anuais de feijão nhemba ao nível do produtor e retalhista na cidade de Cuamba  

Cidade Preço médio Preço Máximo Preço Mínimo Desvio padrão 

Cuamba (Produtor) 13,71 39,25 6,64 3,86 

Cuamba (Retalhista) 36,63 85,25 15,00 12,85 

 Fonte: SIMA. 

 

Pelo gráfico 7 acima representado, é possível observar que os preços médios na cidade de Cuamba, a 

nível do produtor e a nível de retalhista, apresentaram uma tendência a convergirem. Nota-se que, ao 

longo da série, as diferenças de preços verificadas foram reduzindo-se.  

 

Verifica-se que as variações de preços a nível do retalhista são bastante oscilantes, com destaque aos 

primeiros trimestres de 2011, 2012 e 2014 que foram os períodos em que os preços atingiram os picos 

mais altos. 

 

O mercado retalhista da cidade de Cuamba destaca-se por apresentar maior variabilidade e dispersão 

nos preços, apresentando uma diferença entre os preços médios máximo e mínimo de 70 Mt/kg. 

 

Pode-se concluir, a partir da disparidade de preços entre os retalhistas e os produtores, que revela a 

existência de assimetria de informação sobre os preços na cidade de Cuamba. 

 

Gráfico 8. Evolução dos preços de feijão nhemba por regiões (a nível dos retalhistas)  

Fonte: SIMA. 

 

Quadro 9. Preços anuais de feijão nhemba a nível do retalhista por regiões  
 Preço médio Preço Máximo Preço Mínimo Desvio padrão 

Inhambane (retalhista) 33,18 68,94 7,35 9,46 

Gorongosa (retalhista) 32,92 69,01 14,75 4,33 

Lichinga (retalhista) 30,88 42,67 19,00 4,81 

     Fonte: SIMA. 

 

Do gráfico 8, pode-se notar que a cidade de Inhambane evidenciou-se por registar os preços mais 

altos da zona Sul do país, com destaque para o mês de Fevereiro de 2011 em que o preço registou 

uma subida drástica, atingindo 68.94MT/kg. Mas, em toda a série, apresentou variações significativas 

e tendência crescente. 

 

 -
 10,00
 20,00
 30,00
 40,00
 50,00
 60,00
 70,00
 80,00

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
T

/K
g

Inhambane (Retalhista) Gorongosa (Retalhista) Lichinga (Retalhista)



28 

 

Nota-se que a cidade de Maputo e Inhambane apresentaram grandes variações entre os preços, tendo-

se a cidade de Inhambane evidenciado por apresentar maior dispersão entre os preços médios. A 

cidade de Xai-Xai não apresentou variações significativas, não obstante apresentar tendências 

crescentes. 

 

Açúcar 

 

Gráfico 9. Evolução do preço do açúcar à porta da fábrica 

Fonte: CEPAGRI – DNA 

 

O preço do açúcar, ao longo da série analisada, não apresentou grandes variações ao longo dos anos 

analisados. Contudo, ao longo da série em análise observa-se uma tendência crescente, tendo o preço 

entre 2005 a 2015 quase triplicado. Este facto deu-se porque o Governo decidiu agravar os preços de 

referência na importação de açúcar, para controlar e travar a concorrência desleal imposta à produção 

nacional e proteger o sector26.  

 

O preço do açúcar castanho e branco apresentam evolução similar, contudo, com tendências 

divergentes, principalmente no período que compreende entre 2010 a 2012. O preço do açúcar 

castanho é inferior ao do branco devido as diferenças existentes no seu processo produtivo. 

 

Gráfico 10. Evolução do preço do açúcar castanho por região (nível de retalhista) 

 
Fonte: SIMA. 

                                                           
26 http://www.agronegocios.eu/noticias/mocambique-agrava-precos-de-importacao-de-acocar-para-proteger-

indostria-nacional/, consultado a 06.09.2017 
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Quadro 11. Preços anuais do açúcar por região a nível do retalhista 
 Preço médio Preço Máximo Preço Mínimo Desvio padrão 

Maputo (retalhista) 33,90 45,36 25,72 2,92 

Angónia (retalhista) 35,81 45,00 25,00 4,65 

Ribaué (retalhista) 36,16 50,00 22,00 4,54 

 Fonte: SIMA. 

 

Comparando as três regiões, pelo gráfico acima, verifica-se que os preços praticados em Ribaué 

(representando a região Norte) apresentaram constantemente os preços mais elevados, facto que pode 

estar associada aos custos enfrentados pela DNA, no processo de distribuição do açúcar.  

 

Maputo os mais baixos (representando a zona Sul). Contudo, ambas regiões os preços apresentaram 

tendência de aumento. 

 

Contudo, ao observar-se o desvio padrão nota-se que a maior variabilidade e dispersão entre os preços 

verificou-se nas zonas Centro e Norte. 

 

Algodão 

 

Gráfico 11. Evolução dos preços médios do algodão ao produtor ao nível nacional 

 
Fonte: IAM. 

 

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

produção do mesmo, pois determina o volume de receita do produtor, Bruna (2014). 

 

Através do gráfico acima, é possível verificar que os preços nacionais de algodão apresentam uma 

tendência crescente ao longo da série analisada, tendo em 2011 registado uma subida significativa. É 

de realçar que, a subida do preço nesse ano foi devida pela variação no mercado internacional. 

Constatando-se desta forma que a produção do algodão em Moçambique é totalmente dependente do 

preço internacional. 

 

O algodão de primeira apresenta o preço relativamente mais alto que o algodão de segunda, ao longo 

da séria analisada. 
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Estudos levados a cabo pela GDS (2005), em Bruna (2014) e Del Prete et al. (2017), revelam que o 

sistema de estabelecimento do preço ao produtor pode ser muitas vezes 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. 

 

Gráfico 12. Evolução do preço internacional do algodão (Index A) 

 
Fonte: IAM. 

 

O preço internacional (Index A) influencia directamente o estabelecimento do preço ao produtor em 

Moçambique. De uma maneira geral, pode-se afirmar que o subsector do algodão funciona de acordo 

com a teoria económica, em que existe uma relação positiva entre o preço do algodão ao produtor e 

a quantidade produzida do algodão-caroço (quantidade oferecida), Bruna (2014). 

 

A partir do gráfico, verifica-se que o preço internacional do algodão apresenta uma tendência 

crescente, tendo em 2011 registado um aumento significativo, atingindo o preço máximo de 

aproximadamente 3.8 USD/kg. 

 

Nota-se que o preço internacional do algodão apresenta a mesma tendência que os preços nacionais, 

confirmando assim a influência dos preços internacionais sobre o preço nacional do algodão ao 

produtor. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Com base na análise feita às diferentes estruturas de mercado, é possível concluir que cada uma 

influencia de maneira diferente a fixação dos preços ao longo da respectiva cadeia de valor, 

podendo acabar por ocasionar um tipo de concorrência para cada mercado. Aliado às estruturas de 

mercado, foi possível identificar vários factores que, articulados em conjunto, influenciam a 

formação de preço dos produtos agrícolas. Entretanto, os produtos agrícolas possuem 

características que os diferenciam dos outros tipos de produtos, nomeadamente, a dificuldade de 

prever o volume de produção devido a factores incontroláveis como o clima, pragas e doenças, 

entre outras que também têm influência na fixação de preço. Assim, respondendo às hipóteses da 

investigação do trabalho, aceita-se a hipótese alternativa H (1): As estruturas de mercado influenciam 

a formação dos preços dos produtos agrícolas. 

 

No entanto, torna-se pertinente a análise de cada cultura: 

 

 Para o caso do milho, tendo em conta as características diferenciadoras do mercado (número 

de participantes no mercado e barreiras à entrada no mercado), o mercado assemelha-se à 

concorrência perfeita, dado que os produtores não têm poder suficiente para influenciar o preço. O 

preço do milho é fortemente influenciado por outros factores, tais como: (1) custos de transacção 

associados ao transporte e armazenagem; (2) qualidade do milho (influenciada pelo uso de 

fertilizantes, a variedade da semente e tratamentos fitossanitários); (3) processo de transformação do 

milho (farinha ou em grão); e (4) troca de informação sobre os preços e os potenciais mercados. Nesta 

cadeia de valor é possível encontrar outro tipo de estrutura de mercado na fase do processamento 

(moageiras, ou empacotamento de farinha), onde as empresas processadoras funcionam como 

oligopolistas (existe um número reduzido de empresas para vários agentes que, para além de 

venderem o milho para as mesmas, utilizam os seus serviços), influenciando assim o preço pela sua 

posição no mercado. Quanto à evolução dos preços, verificaram-se diferenças significativas entre os 

preços ao nível do produtor e do retalhista (em alguns casos) e com tendência crescentes. Estas 

variações revelam novamente a presença de um mercado de concorrência “perfeita”. Estes factos 

revelam a desvantagem da estrutura de mercado existente para os pequenos produtores.  

 

 Para a cultura do feijão-nhemba, o mercado assemelha-se a um mercado oligopolista. Pelas 

características de diferenciação dos mercados (número de agentes envolvidos), constata-se que existe 

um número reduzido de produtores para um grande número de consumidores, uma vez que esta 

cultura é produzida, na sua maioria, na zona Norte e Centro, e, portanto, é comercializada para além 

dos mercados das duas regiões referenciadas, abastecendo a zona Sul. Portanto, sendo um mercado 

oligopolista, os agentes envolvidos no lado da oferta (produtores) possuem a capacidade de 

influenciar o preço, conforme se observou na análise de evolução dos seus preços. Não diferente das 

outras culturas, factores, como os custos de produção, transporte, informação sobre os mercados, 

processamento e armazenagem, influenciam a formação do seu preço. Em relação à evolução dos 

preços, observa-se instabilidade e sazonalidade nos preços.  

 

 No caso do açúcar, a DNA actua como distribuidora nacional e como exportadora. No 

entanto, a mesma, pelas características diferenciadoras dos mercados, funciona, simultaneamente, 

como um monopsónio (ao adquirir o açúcar às fábricas processadoras) e monopolista (quando vende 

aos grossistas). A DNA, pela forma de actuação neste mercado, possui a capacidade de influenciar o 

preço. Esse facto também é possível verificar a partir da evolução dos preços, em que os mesmos não 

apresentam variações significativas, embora com tendências crescentes, revelando a existência de um 

mecanismo de controlo de preços (preços de referência adoptados pelo Governo como forma de 

proteger o produtor doméstico).  
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 Relativamente ao caso do algodão, é possível verificar que este mercado é centralizado nas 

concessionárias, que actuam como monopolistas e sob a forma monopsónica. As concessionárias 

adquirem o algodão aos pequenos produtores nas áreas de concessão. Assim, estas, por serem as 

únicas compradoras, actuam como monopsonistas e, ao mesmo tempo, como monopolistas por serem 

as únicas empresas exportadoras. Contudo, para além da posição de mercado em que as mesmas 

actuam, o preço neste mercado é fortemente influenciado pelo mercado internacional, tal como 

verificado pela sua configuração e tendências verificadas na análise dos gráficos.  
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Março de 2015 

24 Agricultura familiar em Moçambique: Ideologias e 

Políticas 

 

João Mosca Fevereiro de 2015 

23 Transportes públicos rodoviários na cidade de Maputo:  

entre os TPM e os My Love 
Kayola da Barca Vieira, Yasser 

Arafat Dadá e Margarida Martins 
Dezembro de 2014 

22 Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas na defesa 

de Direitos sobre a terra Eduardo Chiziane Novembro 2014 

21 Associações de pequenos produtores do sul de  

Moçambique: constrangimentos e desafios 
António Júnior, Yasser Arafat  

Dadá e João Mosca 
Outubro de 2014 

 

20 

 

Influência das taxas de câmbio na agricultura 
João Mosca, Yasser Arafat  

Dadá e Kátia Amreén Pereira 
Setembro de 2014 

 

19 

 

Competitividade do Algodão Em Moçambique 

 

 

Natacha Bruna 

 

Agosto de 2014 

18 O Impacto da Exploração Florestal no  

Desenvolvimento das Comunidades Locais nas 

Áreas  

de Exploração dos Recursos Faunísticos na 

Província  

de Nampula 

Carlos Manuel Serra, António 

Cuna, Assane Amade e Félix  

Goia 

Julho de 2014 

17 Competitividade do subsector do caju em Moçambique 

 Máriam Abbas Junho de 2014 

 

16 

 

Mercantilização do gado bovino no distrito de 

Chicualacuala 

António Manuel Júnior Maio de 2014 

 

15 

 

Os efeitos do HIV e SIDA no sector agrário e no  

bem-estar nas províncias de Tete e Niassa 

 

 

Luís Artur, Ussene Buleza,  

Mateus Marassiro, Garcia Júnior 

Abril de 2014 

14 Investimento no sector agrário João Mosca e Yasser Arafat  

Dadá 

 

Março de 2014 

13 Subsídios à Agricultura João Mosca, Kátia Amreén  

Pereira e Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 

 

 

12 

Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos sobre o 

ProSAVANA: 

Focalizando no “Os mitos por trás do ProSavana” 

de Natalia Fingermann 

Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2013 
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Nº 

 

Título 

 

Autor(es) Ano 

 

 

11 

 

Crédito Agrário 

João Mosca, Natacha Bruna,  

Katia Amreén Pereira e  

Yasser Arafat Dadá 

Novembro de 2013 

10 Shallow roots of local development or branching 

out for new opportunities: how local communities 

in Mozambique may benefit from investments in 

land  

and forestry exploitation 

 

Emelie Blomgren & Jessica 

Lindkvist 
Outubro de 2013 

9  

Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, João 

Mosca e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 Agricultural Intensification in Mozambique. 

Opportunities and Obstacles—Lessons from  

Ten Villages 

Peter E. Coughlin 

Nícia Givá 
Julho de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do 

ProSAVANA 

 
Dipac Jaiantilal Junho de 2013 

6 Estrangeirização da terra, agronegócio e 

campesinato  

no Brasil e em Moçambique 

Elizabeth Alice Clements e 

Bernardo Mançano Fernandes 
Maio de 2013 

5  

Contributo para o estudo dos determinantes 

da produção agrícola 

                 João Mosca e 

Yasser Arafat Dadá 
Abril de 2013 

 

4 

 

Algumas dinâmicas estruturais do sector agrário. 
João Mosca, Vitor Matavel e 

Yasser Arafat Dadá 
Março de 2013 

 

3 

 

Preços e mercados de produtos agrícolas alimentares. 
João Mosca e Máriam Abbas Janeiro de 2013 

 

2 

 

Balança Comercial Agrícola. 

Para uma estratégia de substituição de 

importações? 

João Mosca e Natacha Bruna Novembro de 2012 

 

1 

 

Porque é que a produção alimentar não é prioritária? 
João Mosca Setembro de 2012 
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Como publicar 

 Os autores deverão endereçar as propostas de textos para publicação em formato digital para 

o e-mail do OMR (office@omrmz.org) que responderá com um e-mail de aviso de recepção 

da proposta.  

 Não existe por parte do Observatório do Meio Rural qualquer responsabilidade em publicar 

os trabalhos recebidos. 

 Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 90 dias, 

sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

 O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que contiver o 

artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

 Apresentação da proposta de um tema que se enquadre no objecto de trabalho do OMR. 

 Aprovação pelo Conselho Técnico. 

 Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da 

proposta de artigo pelo autor. 

 Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail, com 

solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da proposta. 

 Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade de 

voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações e 

observações sugeridas pelo(s) revisor(es). 

 Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e prazos.  

 Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

 O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes 

receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

 A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob proposta 

do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

 O texto não pode ter mais que 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e 3 cm em 

todas as margens da página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

 A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 
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O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

 Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para intercâmbio 

de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre temáticas agrárias 

e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de estudantes 

em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 

 

 

 

Patrocinadores: 

            

 

 

 

 

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 

Maputo – Moçambique 

www.omrmz.org 

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de investigação, 

estudos e debates acerca das políticas e 

outras temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 


