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1. Introdução 

 

O ano de 2016 foi declarado pelas Nações Unidas como o ano internacional das leguminosas. No âmbito 

das comemorações do mesmo, a FAO organizou um seminário, no dia 13 de Outubro na cidade de 

Maputo, com o objectivo de sensibilizar a opinião pública sobre as vantagens nutricionais das 

leguminosas, assim como fomentar ligações entre todos elementos da cadeia alimentar, contribuindo 

para o debate sobre segurança alimentar. 

 

O feijão boer foi o tópico principal de duas apresentações e foi alvo de várias abordagens ao longo do 

seminário e do debate. Este produto tem-se destacado como uma das culturas alimentares e de 

exportação mais dinâmicas em termos de crescimento da quantidade produzida e exportada, e que tem 

contribuído crescentemente para o aumento do rendimento dos agregados familiares. As exportações de 

feijão boer têm como principal destino a Índia e como principais intervenientes, ao longo da cadeia de 

valor, agentes económicos não-nacionais (indianos, paquistanesese bangladeche). 

 

O conceito de estrangeirização, neste caso da cadeia de valor de um produto, significa que o negócio 

nas suas diferentes fases, ou em parte delas, é dominado por agentes económicos não-nacionais. Este 

domínio caracteriza-se pela participação maioritária de agentes estrangeiros no negócio, a capacidade 

destes em influenciar os mercados (sobretudo os preços), as actividades ao longo da cadeia 

corresponderem a procuras (ou ofertas) de mercados não-domésticos e a concentração da acumulação 

realiza-se principalmente nesses empresários e no exterior. Regra geral, a estrangeirização constitui num 

conjunto de actividades inter-relacionadas de natureza extractiva, que não gera ligações intersectoriais 

e, portanto, não cria valor acrescentado local. 

 

Porém, estas características não são necessariamente inerentes ao fenómeno da estrangeirização. As 

mesmas podem ser verificadas caso as actividades das cadeias de valor sejam dominantemente ou 

exclusivamente realizadas por agentes económicos nacionais.  

 

A estrangeirização de cadeiras de valor em Moçambique não é um fenómeno recente. O exemplo do 

algodão pode ser considerado como paradigmático. Nos últimos anos a configuração de novas cadeias 

de valor (do tabaco, gergelim, feijão boer, frutas, entre outras), tem reforçado a presença de agentes 

económicos estrangeiros de várias origens, secundarizando a participação de empresários nacionais, sem 
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que existam políticas públicas específicas no sentido de contrariar esta evolução característica do 

passado. O feijão boer e o gergelim têm cadeias de valor recentes onde se verifica a presença de agentes 

económicos não nacionais. Por isso urge estudar estas novas dinâmicas no meio rural.  

 

Além da introdução, o texto está estruturado em mais cinco secções, terminando com algumas 

considerações finais: (2) Expansão do feijão boer na agricultura familiar em Moçambique; (3) O 

mercado indiano como determinante da expansão do feijão boer; (4) Modelo de expansão do feijão boer 

em Moçambique e dependência externa; (5) Debate acerca da aplicação da sobretaxa de exportação em 

que se discutem os fundamentos da dinamização da industrialização ou da tributação aos pequenos 

agricultores; e, (6) Considerações finais. 

 

Este texto aborda somente alguns temas económicos da cadeia de valor do feijão boer. Aspectos 

importantes como investigação, extensão, produtividade, importância dietética e outros aspectos, foram 

objecto de outras apresentações no seminário acima referido. 

 

 

2. Expansão do feijão boer na agricultura familiar em Moçambique 

 

Nas últimas décadas tem-se verificado uma tendência para a expansão da cultura do feijão boer a nível 

da agricultura familiar. Em termos de área cultivada, verifica-se uma variação percentual de 317% entre 

os anos de 2002 e 2014. Relativamente à produção (em toneladas), verificou-se um aumento de 248% 

no mesmo período, o que indica uma redução da produtividade (toneladas/hectare).  

 

Gráfico 1: Produção de feijão boer em toneladas 

 
        Fonte: Trabalho de Inquérito Agrícola (2002 e 2014). 

 

Quando comparado a outras culturas, o feijão boer foi a cultura que mais se expandiu no período de 

2002 a 2014, seguido do feijão nhemba (variação percentual de 93%) e do arroz (variação percentual de 

67%). De acordo com Walkeret al. (2015), a produção de feijão boer passou da quinta posição em 2001-

02, passando a ser a leguminosa mais produzida em Moçambique no período de 2011-12. Mais de 80% 

do feijão boer produzido no país de 2002 a 2014 ocorreu nas províncias da Zambézia e de Nampula. 

 

O acentuado aumento da produção aconteceu na província da Zambézia, que representa 70% da 

produção total no período em análise e 80% do feijão boer vendido no país no ano de 2008. Este facto 

é justificado pela intensa actuação de compradores de origem estrangeira (principalmente naturais do 

Bangladeche (Dragsdahl, 2015) nos diferentes distritos desta província. Estes “intermediários” garantem 

mercado aos pequenos agricultores. 
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3. O mercado indiano como determinante da expansão do feijão boer 

 

A Índia influencia o mercado mundial do feijão boer na medida em que é um dos maiores consumidores 

e produtores (Walkeret al., 2015). Nota-se uma crescente procura desta leguminosa na Índia devido à 

combinação dos seguintes factores: (1) políticas de liberalização de importações pela eliminação das 

taxas aduaneiras de importação de leguminosas nos anos 2000 (Walkeretal., 2015); (2) estagnação da 

produtividade do feijão boer na Índia que, quando comparada à dos principais produtores mundiais desta 

cultura, como Myanmar2, é considerada relativamente baixa; e, (3) aumento demográfico. Portanto, os 

incrementos de consumo interno são superiores aos aumentos da produção. Sendo assim, este país 

apresenta défices crescentes de oferta que, de acordo com Dahl (2014cf Walkeret al.,2015), atingirá em 

2025 aproximadamente três milhões de toneladas. 

 

Considerando este cenário, Moçambique coloca-se numa posição de vantagem no abastecimento do 

mercado indiano, não só pela proximidade geográfica em relação ao mercado indiano (em condições 

semelhantes às dos países da África Oriental que são os maiores exportadores de feijão boer para a 

Índia), como também pelas condições edafoclimáticas favoráveis. Daí, surgirem agentes económicos 

em regiões de alto potencial, cujas acções incentivam a produção do feijão boer no seio dos pequenos 

agricultores. Consequentemente, o feijão boer ganha importância como uma cultura de exportação, 

tendo atingido, em 2014/15, um volume de mais de 70 mil toneladas de acordo com os dados do 

AgriInfo3. Isto significa que aproximadamente dois terços do feijão bóer produzido em Moçambique 

destina-se à exportação. 

 

A dinâmica do mercado indiano de feijão boer, em particular o défice crescente registado, estimula a 

produção de feijão boer em Moçambique (e em outros países). Sendo assim, a expansão desta cultura e 

os seus efeitos no nível do rendimento das famílias produtoras não resultam de dinâmicas internas do 

mercado nacional, que também apresenta défices em termos de necessidades. O incremento da produção 

também não resulta de uma acção governamental resultante de políticas públicas para o fomento desta 

cultura em benefício dos pequenos agricultores e do mercado interno.  

 

Gráfico 2: Relação preço (Índia) – produção (Moçambique) 

 
       Fonte: FAO para preço de leguminosas na Índia e TIAs para a produção nacional. 

 

No gráfico acima é evidente a relação entre o preço de leguminosas na Índia e a produção de feijão boer 

em Moçambique. 

                                                           
2 Consulte: http://www.indiaspend.com/cover-story/why-tur-dal-is-rs-200kg-and-why-it-will-be-as-much-in-

2016-2016 e http://pt.slideshare.net/AnandThokal1/pulses-50822106 para mais detalhes sobre a produção e 

produtividade de leguminosas na Índia. 
3http://www.agriinfo.org/data/trade/pigeonpeas/Profile?ct=t(AgriInfo_Updates8_1_2016), consultado em 

05/10/2016. 
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4. Modelo de expansão do feijão boer em Moçambique e dependência externa 

 

Ao se analisar a cadeia de valor do feijão boer em Moçambique verifica-se uma tendência de 

predominância de agentes económicos não-nacionais desde a compra do feijão boer ao produtor até à 

exportação. De acordo com Dragsdahl (2015), os pequenos produtores vendem a sua produção aos 

comerciantes intermediários do Bangladeche que, por sua vez, a vendem aos armazenistas (compradores 

a grosso), os quais são, na sua maioria, indianos. Existem também, em menor número, comerciantes 

moçambicanos com menor capacidade financeira e inferior informação dos preços na Índia e que não 

estão relacionados com as fases posteriores da cadeia de valor (após a produção primária), o que os 

coloca em desvantagem concorrencial relativamente aos agentes económicos estrangeiros. 

 

Os compradores a grosso actuam de duas formas: exportam o feijão boer em bruto para Índia e/ou 

vendem às unidades de processamento que posteriormente o exportam após o seu processamento. Em 

resumo apresenta-se: 

 

Figura 1: Cadeia de valor do feijão boer em Moçambique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Dragsdahl (2015). 

 

Paralelamente à estrangeirização desta cadeia de valor, constatou-se, através do trabalho de campo 

realizado por Dragsdahl (2015), que apenas 30% do preço do feijão boer ao consumidor final na Índia 

é retido pelo pequeno agricultor em Moçambique (tendo como base os preços de Novembro de 2015). 

Portanto, verifica-se a adição de valor principalmente nas fases posteriores à produção primária.  

 

Mesmo assim, os produtores sentem-se estimulados a produzir crescentes quantidades deste produto, 

principalmente devido ao facto de haver uma garantia de mercado, o que constitui uma vantagem quando 

comparado às dinâmicas de mercado de outras culturas produzidas nessas áreas. Um outro factor do 

sucesso desta cultura é a atractividade do seu preço ao produtor, sendo que o feijão boer e as principais 

culturas de exportação (gergelim e soja) apresentam preços mais elevados em relação às restantes 

culturas de rendimento ou alimentares. Sendo assim, existe uma tendência de aumento de produção do 

feijão boer com riscos de substituição de outras culturas alimentares e redução da oferta para o mercado 

interno, considerando que a cadeia de valor está fundamentalmente dedicada para a exportação. 

 

A expansão da produção do feijão boer e a sua posterior venda aos comerciantes intermediários 

aumentam o rendimento dos pequenos agricultores. Caso existam acções que permitam o aumento da 

produtividade (por exemplo sementes melhoradas, fertilização, etc.) o feijão boer pode ser uma 

oportunidade para um maior aumento do rendimento dos das famílias produtoras. Esta expansão da 

produção também acarreta vantagens macroeconómicas, na medida em que aumenta o volume de 

exportações e, consequentemente, contribui positivamente para balança de pagamentos. No entanto, este 

modelo de expansão envolve alguns riscos, nomeadamente: 

 

 Aumento da dependência externa de Moçambique na medida em que o rendimento dos 

pequenos agricultores dependerá da evolução do mercado indiano e da capacidade competitiva 
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do feijão boer de Moçambique em relação aos países produtores concorrentes (Myanmar, 

Tanzânia e Malawi). 

 Alterações na estrutura produtiva dos produtores, envolvendo o risco de substituição de outras 

culturas alimentares, devido às diferenças de preço, afectando a diversificação da produção e 

das dietas alimentares, das fontes de rendimento e da segurança alimentar. 

 O modelo tem como principal objectivo o abastecimento de défices do mercado externo, 

podendo-se secundarizar as necessidades internas, com consequência sobre a segurança 

alimentar e nutricional.  

 

 

5. Debate acerca da aplicação da sobretaxa de exportação: dinamização da industrialização ou 

tributação aos pequenos agricultores? 

 

A visível dinamização da produção e comercialização do feijão boer fez com que surgisse o debate sobre 

a taxação de 20% sobre as exportações. Neste contexto, surgem duas argumentações distintas: uma, que 

defende a potencial dinamização da indústria resultando em maior valor agregado às exportações, preços 

mais elevados de exportação, mais impostos, criação de emprego, entre outras vantagens; a segunda, 

que defende que a tributação da taxa recairia sobre o preço ao produtor, sendo este o elo mais lesado da 

cadeia de valor.  

 

Acrescente-se que os defensores da não-aplicação da taxa alegam a existência de uma estrutura 

monopsónica do mercado (monopólio do lado da procura - comercialização, industrialização e 

exportação do feijão boer processado). Contrariamente, os defensores da taxa sugerem que poderiam 

existir políticas anti-monopolistas incentivando a entrada de mais unidades de processamento, 

endogeneizando a cadeia de valor em Moçambique. Em termos macroeconómicos, a sobretaxa de 

exportação teria o potencial de reduzir os défices público e comercial, na medida em que se aumentaria 

a base tributável e as receitas ficais, e, por outro lado, permitiria uma maior entrada de divisas, derivada 

do aumento das exportações. 

 

Tendo em conta a existência de monopsónios e monopólios ao longo da cadeia de valor, os pequenos 

agricultores encontram-se numa posição desvantajosa em termos de poder negocial e, portanto, poderia 

verificar-se um decréscimo do preço ao produtor para compensar a redução do lucro das empresas 

transformadoras e exportadoras. Sendo assim, verificar-se-ia uma redução no rendimento das famílias 

produtoras desta cultura.  

 

 

6. Considerações finais 

 

 O modelo de expansão do feijão boer deve-se principalmente a incentivos externos. 

 O aumento da produção e comercialização do feijão boer aumenta o rendimento das famílias, 

considerando os actuais preços relativos entre as principais culturas nas zonas produtoras, 

existindo o risco de mudanças nas estruturas produtivas com potenciais preocupações de 

abastecimento do mercado interno. É importante que existam acções que incrementem a 

produtividade por hectare e por tempo de trabalho dedicado à cultura. 

 A estrangeirização da cadeia de valor e do mercado do feijão boer promove maior dependência 

externa, tornando os pequenos agricultores vulneráveis à volatilidade do preço internacional ou 

às dinâmicas do mercado indiano. 

 Seria relevante a existência de incentivos para que agentes económicos moçambicanos se 

interessassem pelas actividades económicas relacionadas com esta cadeia de valor. 
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 A cadeia de valor do feijão boer moçambicano deve ter presente a concorrência e a evolução da 

produção e dos mercados de outros países exportadores para a Índia, recomendando-se 

ponderação se for introduzida alguma política pública. 

 A aplicação, ou não, de taxas sobre a exportação deve ser cautelosa, considerando os dilemas 

entre os efeitos sobre os rendimentos dos produtores, a industrialização nacional e aumento do 

valor acrescentado local, a criação de emprego, aumento de receitas fiscais e de divisas, entre 

outros benefícios. Podem-se estudar mecanismos intermédios de protecção. 

 A garantia da competitividade do feijão boer moçambicano implica, entre outros aspectos, a 

eliminação das distorções de mercado ao longo da cadeia de valor, como sejam monopólios ou 

monopsónios. Podem-se aplicar políticas anti-monopolistas. 
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