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Dado que o bom funcionamento dos mercados é importante para o desenvolvimento económico, os decisores políticos precisam de 
assegurar que são implementadas as políticas certas para a promoção de um sistema de mercados dinâmico. Este plano de ação é a 
síntese de um artigo técnico que avalia o grau de integração do mercado do milho em Moçambique utilizando uma nova técnica – um 
processo iterativo entre a modelação de limiar paramétrico e o alisamento de núcleo que permite estimar os custos das transações de 
um modo mais flexível.  

A integração dos mercados é a mais importante aferição de como um mercado de mercadorias funciona.Em particular para as 
sociedades agrícolas, é importante a existência de um sistema de mercados agrícolas bem integrados ligando as áreas de produção aos 
centros de consumidores. Assegura que as iniciativas certas (isto é, preços mais altos do que seria o caso numa situação de autarcia 
devido à elevada procura pelos centros de consumidores) estão disponíveis para os agricultores, ao mesmo tempo que mantém 
acessíveis as necessidades básicas (isto é, preços mais baixos do que seria o caso numa autarcia devido à elevada oferta das áreas de 
produção) nos centros de consumidores. Em particular, do ponto de vista da segurança alimentar, é extremamente importante a 
integração de um mercado de produtos alimentares básicos.  

Este estudo conclui que os mercados de milho em Moçambique estão longe de estarem totalmente integrados. Como esperado, o 
documento conclui que os mercados de milho mais próximos uns dos outros estão mais bem integrados. Por exemplo, Nampula parece 
estar muito bem integrada, em particular com outros mercados das áreas norte e oriental de Moçambique. O par menos integrado é o 
da rota comercial Maputo–Lichinga. Além disso, o mercado de Lichinga, ligeiramente isolado, está menos integrado no resto de 
Moçambique. No geral, as conclusões sugerem que há margem substancial para a melhoria da integração dos mercados de milho.  

A primeira maneira de melhorar a integração dos mercados de milho em Moçambique é melhorar as ligações físicas dos mercados 
uns aos outros, melhorando a infraestrutura de estradas. A segunda maneira, pelo menos tão importante como a primeira, é aumentar 
o fluxo de informação entre os diferentes mercados. Em terceiro lugar, o governo deve elaborar mecanismos que aumentem a 
concorrência entre os intermediários.  

 

CONTEXTO 

Em Moçambique, os jornais noticiam regularmente casos de 
bolsas de fome devido a secas e inundações. Essencialmente, as 
bolsas de fome são causadas por choques adversos, cujas 
consequências não podem ser analisadas ao longo de uma área 
suficientemente grande devido à falta de integração de 
mercados. Diferentes estudos de integração de mercados 
indicam que os mercados agrícolas de Moçambique estão longe 
de estar integrados. Além disso, estudos anteriores sublinham 
que, em vez de depender do seu próprio interior, a capital de 
Moçambique, Maputo, depende dos produtos alimentares da 
África do Sul.  

Moçambique é um caso de estudo interessante para a 
integração de mercados por várias razões Em primeiro lugar, 
Moçambique é um país vasto, com uma densidade populacional 
relativamente baixa, pelo que a provisão e a manutenção de 
infraestruturas é um problema. Além disso, a longa guerra civil 
teve como consequência o facto de a reabilitação das estradas e 
os investimentos só recentemente terem sido retomados. Além 
disso, o facto de as bolsas serem frequentemente registadas em 
Moçambique sugere que a integração dos mercados não é 
suficiente para lidar com as supracitadas características do 
sistema agrícola de Moçambique. 

O milho é uma cultura importante em Moçambique, tanto 
do ponto de vista da produção como do da segurança 
alimentar. Segundo o relatório da Missão de Avaliação da 

Segurança Alimentar de 2010 da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura e do Programa 
Alimentar Mundial para Moçambique, a maioria do milho, em 
Moçambique, é produzido por pequenos proprietários rurais, 
que perfazem 81 por cento do total da população. Moçambique 
produz perto de 2 milhões de toneladas métricas de milho por 
ano, tornando o milho a mais importante cultura de 
Moçambique. Cerca de metade da produção de milho ocorre no 
centro de Moçambique (províncias de Manica, Zambézia, e 
Tete). Outros 40 por cento são produzidos no Norte (em 
especial na província de Niassa).  

Em Moçambique, e na região, o milho também é a cultura 
preferida para consumo. As áreas com maior défice de 
consumo situam-se na parte sul do país. Maputo é a maior 
cidade e a capital, que, juntamente com a sua cidade gémea, 
Matola, alberga uma população de 2,5 milhões. Apesar dos 
consideráveis volumes de milho produzidos no centro e no 
norte de Moçambique, a parte sul do país importa 
consistentemente milho da África do Sul (Traub et al. 2010). 

No passado, houve vários estudos sobre a integração dos 
mercados de milho em Moçambique. Regra geral, esses estudos 
indicam que os mercados de milho do país estão longe de estar 
totalmente integrados e que existe uma significativa variação 
no nível de integração de diferentes pares de mercados ao 
longo do do país. Por exemplo, um estudo testa a integração 
dos mercados de milho em Moçambique durante os anos 1990, 
usando o Modelo de Limites de Paridade (Penzhorn & Arndt 
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2002). Usando dados de preços semanais, o estudo analisou 
apenas dois mercados: Maputo e Chimoio, na província de 
Manica, no Centro-Oeste de Moçambique.  

Outro estudo analisa 13 pares de mercados em 
Moçambique (Tostão & Brorsen 2005). Esse estudo emprega o 
modelo de limites de paridade numa série de preços mensais 
que vai até 2001. Conclui que, no Sul, os mercados são eficazes 
mais de 55 por cento do tempo, e que os mercados da região 
central são eficazes mais de 84 por cento do tempo. No 
entanto, também conclui que o Norte está completamente 
isolado do Centro e do Sul. Outro estudo investiga se a 
substancial reabilitação das estradas, iniciada no final dos anos 
1990, teve efeito na interligação dos mercados em 
Moçambique (Cirera & Arndt 2008). Esse estudo também usa o 
Método dos Limites de Paridade, mas permite que as 
probabilidades de cada regime sejam uma função linear do 
tempo. Conclui que os mercados de milho tendem, a maioria 
das vezes, a ser segmentados devido aos elevados custos de 
transação. Mas o impacto da reabilitação das estradas parece 
ser pequeno e não ser estatisticamente significativo para a ma-
ioria dos pares de mercados analisada.  

Dois estudos usam uma abordagem de correção de erro 
com vetor limite para analisar a integração de quatro pares de 
mercados principais de milho em Moçambique (Alemu & Biacu-
ana 2006; Alemu & Van Schalkwyk 2009). De acordo com as 
expectativas, esses estudos concluem que os custos de 
transação estimados eram mais elevados entre mercados 
distantes e quando os mercados estão ligados por más 
estradas. Depois, os estudos comparam a real diferença de 
preços com os custos de transação estimados e concluem que 
as diferenças de preço provêm maioritariamente de fora do 
anel formado pelos custos de transação para Chimoio–Beira e 
Ribaue–Nampula, que distam, respetivamente, 204 quilómetros 
e 147 quilómetros entre si. Para os pares de mercado que têm 
as menores diferenças observadas fora do anel, a estimativa da 
velocidade do ajuste também parece ser mais elevada.  

MODELO CONCEPTUAL, METODOLOGIA E 
DADOS 

Modelo Conceptual 
A ideia base por detrás da integração espacial de mercados é 
discutida nos trabalhos clássicos de Takayama e Judge (1971). 
Esta teoria resume-se ao facto de, num contexto de livre 
circulação de informação e bens, os preços de um bem 
homogéneo em dois mercados espacialmente separados 
deverem apenas diferir à luz dos custos de transação. Isto é 
assim porque se o preço num mercado fosse superior ao preço 
noutro mercado acrescido do custo de transação que estaria 
envolvido se tivéssemos de mover o produto do mercado com o 
preço baixo para o mercado como o preço alto, existiriam lucros 
não explorados. Os comerciantes à procura de lucros iriam 
assim entrar no mercado e tirar partido destas oportunidades 
de lucro, aumentando a procura no mercado onde os preços 
são baixos e aumentando a oferta no local onde os preços são 
altos. Estas duas últimas forças irão, ceteris paribus, aumentar o 
preço no mercado que inicialmente tinha um preço baixo e 
reduzir o preço no mercado que inicialmente tinha um preço 
elevado. O resultado final será que os preços se ajustam até ao 
ponto em que o comércio deixa novamente de dar lucro, ou 
seja, até a diferença de preço ser igual ao custo de transação. 

Um sistema de mercado bem integrado é crucial para o 
bom funcionamento de uma economia de mercado. Como as 

decisões de produção se baseiam nos preços observados, a 
atribuição de recursos mais eficaz dar-se-ia quando os preços 
representassem condições de escassez. Por outras palavras, é 
necessária uma maior rede de mercados ligados por uma 
arbitragem rápida e eficiente para explorar as vantagens 
comparativas espaciais. (Fackler and Goodwin 2001). 

Para além dessa razão geral, os mercados bem ligados 
também são importantes para a segurança alimentar. De facto, 
a resposta à questão sobre quanto tempo podemos esperar que 
uma escassez inicialmente localizada persista depende 
inteiramente do nível de integração desse mercado na grande 
economia (Ravallion 1986). Embora um mercado mais bem 
integrado possa sofrer mais volatilidade (visto que, nesse caso, 
as alterações de preços em mercados mais longínquos irão 
também influenciar o preço no mercado), os preços exagerados 
(tanto baixos como elevados) não o serão tanto nem tantas 
vezes (pois um aumento de preço atrairá mais comerciantes de 
mais longe e as descidas de preço levarão a exportações para 
locais mais longínquos). O risco a nível dos preços num local 
particular espalhar-se-á por uma maior área geográfica quando 
os mercados ficarem mais bem integrados. 

A integração de mercados também é importante como 
impulsionadora da adoção de tecnologia promotora da 
produtividade e da transformação estrutural. Em mercados 
mais bem integrados, os resultados de um aumento de 
produção diminuem mais devagar do que em mercados 
localmente segmentados e caracterizados por uma menor 
elasticidade-preço da procura. Quanto mais segmentado o 
mercado, menor a elasticidade - preço da procura e menor a 
porção dos lucros que reverte a favor dos produtores mais 
eficazes. Com base nesta realidade subjacente, há quem 
defenda que os agregados familiares com ligações a mercados 
têm mais hipóteses de escapar à pobreza.  

Metodologia 
Os mercados dizem-se integrados se estiverem ligados por um 
processo de arbitragem, que é a prática de tirar proveito, para 
fazer lucro, de uma diferença de preços entre dois ou mais 
mercados. Isto refletir-se-á na série de preços de bens em 
mercados espacialmente separados. Assim, como medida de 
integração do mercado, foi sugerida a extensão do co-
movimento entre preços em diferentes locais. Enquanto os 
primeiros estudos se debruçaram sobre os coeficientes de 
correlação entre os preços de um produto em diferentes 
mercados, com a génese da análise de séries temporais não-
estacionárias nos anos 1980, a integração de mercados tornou-
se essencialmente sinónimo de cointegração. 

A descoberta de que a existência de custos de transação 
cria uma não-linearidade no processo de ajustamento levou ao 
desenvolvimento de dois modelos concorrentes: o Modelo de 
Limites de Paridade (Parity Bounds Model, PBM) e o Modelo de 
Limiar Auto-Regressivo (Threshold Auto-Regressive, TAR). 
Ambos têm sofrido extensões de várias formas.  

Um dos principais problemas do Modelo de Limiar Auto-
Regressivo é que assume custos constantes de transação. No 
entanto, os custos de transação não são constantes – alteram-
se consoante outros fatores ou variáveis, e é muito simples 
modelar custos de transação em função de outra variável. Por 
exemplo, o autor modela os custos de transação com uma 
simples função linear do tempo dos mercados de milho 
tanzanianos. Os métodos não-paramétricos não necessitam de 
suposições sobre a forma funcional, permitindo que sejam os 
dados a instruir e a determinar a forma da relação.  



 

 

 

Este artigo propõe um processo iterativo entre a 
modelação de limiar paramétrico e o alisamento de núcleo para 
chegar a uma caracterização mais flexível da evolução da 
integração de mercados em Moçambique ao longo do tempo. 

Dados 
Este estudo avalia o grau de integração dos mercados em cinco 
mercados de milho diferentes —Maputo, Maxixe, Chimoio, 
Nampula, and Lichinga—em Moçambique ao longo da última 
década. Os dados são de uma serie de observações de preços 
mensais do Sistema de Informação de Mercados Agrícolas de 
Moçambique (SIMA) compreendidos entre Janeiro de 2000 a 
Fevereiro de 2011. 

O milho foi escolhido porque é um bem homogéneo com 
uma variação de qualidade relativamente baixa, que é 
largamente transacionado na África Oriental e Austral. Isto per-
mite-nos fazer afirmações sobre quais os mercados que estão 
mais bem integrados (em termos de velocidade de ajuste e cus-
tos de transação) e quando. 

Os cinco mercados foram escolhidos por refletirem a diver-
sidade geográfica do país (Tabela 1). O primeiro mercado, Ma-
puto, é a maior cidade do país, e, de longe, a maior área de con-
sumo, com uma forte procura de milho branco e com terras 
vizinhas de baixo potencial agrícola. Lichinga é provavelmente o 
mercado mais remoto do conjunto de dados, aconchegado na 
ponta mais noroeste de Moçambique. Chimoio fica mais ou 
menos a meio de Maputo e Lichinga. Os outros dois mercados 
considerados são Nampula e Maxixe, que ficam, 
respetivamente, nas áreas norte e sul do país. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

A tabela 1 apresenta um resumo de estatísticas descritivas de 
séries de preço de milho dos cinco mercados no período 
compreendido entre Janeiro de 2000 a Fevereiro de 2011. 

 O resumo de estatísticas descritivas de séries de preço 
de milho sugere que, em média, os preços são mais 
elevados no sul. Isto é especialmente verdade no caso da 
capital, Maputo. 

 O estudo conclui que o desvio padrão é maior em 
Maputo, sendo moderado em mercados mais remotos.  

Apesar de Maputo ter o maior desvio padrão, possui a 
menor gama. A gama é mais elevada para Lichinga, que é o 
mercado mais remoto.  

A consequência, em termos gerais, da análise descritiva é 
que os mercados mais bem integrados (tal como o de Maputo) 
podem enfrentar preços mais voláteis, dado que o nível de 
preços nesses mercados pode ser facilmente influenciado por 
preços de outros mercados numa área mais vasta. Por outro 
lado, os mercados mal integrados (como o de Lichinga) 
apresentam preços mais extremos, uma vez que os sinais de 
escassez e excesso só lenta e parcialmente se transmitem a 
outros mercados.  

Tabela 1—Estatísticas descritivas dos preços do milho, 
MT/kg 

Região Mercado Média 
Desvio 
padrão Mínimo Máximo 

Sul Maputo 7,478 3,502 2,552 13,141 

 Maxixe 5,949 2,996 1,455 14,286 

Centro Chimoio 5,211 2,975 1,371 14,000 

Norte Nampula 5,261 2,768 1,001 13,257 

 Lichinga 4,961 2,809 1,143 18,629 

A tabela 2 apresenta os resultados das estimativas de 
diferentes modelos usados neste estudo. Como a Tabela 2 
mostra, os dois mercados que estão mais próximos são Maputo 
e Maxixe – que distam menos de 500 quilómetros um do outro. 
Estão ambos localizados na principal artéria rodoviária norte-sul 
de Moçambique, a EN1. A utilização de um simples modelo AR 
que faz a regressão da alteração da diferença de preço entre 
Maputo e Maxixe no (valor absoluto do) nível desfasado da 
diferença de preço resulta numa estimativa de -0,1154. A 
interpretação deste resultado é que as diferenças de preço 
(excluindo os custos de transação) tenderiam a desaparecer à 
taxa de 11,5 por cento por ano. 

Tabela 2—Estimativas dos resultados da integração dos mercados  

 
Distância 

(km) 

AR TAR Flex TAR 

Vel. Aj. Vel. Aj. CT Vel. Aj. 

Maputo - Maxixe  472 -0,1154** -0,2105** 0,0844 -0,2358** 

Maputo - Chimoio  1.149 -0,0568* -0,1376** 0,1314 -0,1389** 

Maputo - Nampula  2.178 -0,0579* -0,0795* 0,1246 -0,1001** 

Maputo - Lichinga  2.007 -0,0546+ -0,0958** 0,1785 -0,0728* 

Maxixe - Chimoio  677 -0,1603** -0,1855** 0,0833 -0,1720** 

Maxixe - Nampula  1.706 -0,1422** -0,1359** 0,0486 -0,2081** 

Maxixe - Lichinga  1.535 -0,1403** -0,1880** 0,1204 -0,1892** 

Chimoio - Nampula  1.154 -0,2671** -0,2929** 0,0586 -0,3462** 

Chimoio - Lichinga  898 -0,2335** -0,3177** 0,0889 -0,2865** 

Nampula - Lichinga  696 -0,2124** -0,2320** 0,0669 -0,2243** 

Sabe-se que tais modelos AR subestimam o verdadeiro 
parâmetro de ajuste, pois agregam o ajuste dentro e fora do 
anel formado pelos custos de transação num só parâmetro. 
Assim, este estudo também leva em consideração a estimativa 
não-linear e encontra uma velocidade de ajuste (em valor 
absoluto) que é significativamente mais elevada do que a 

estimativa do modelo AR. Por outras palavras, quando usamos 
um modelo de limiar auto-regressivo e impomos uma 
velocidade de ajuste zero dentro do anel formado pelos custos 
de transação, concluímos que a velocidade de ajuste é de -
0,2105. O estudo também estima a velocidade de ajuste que 
mede as interligações dos mercados entre Maxixe e Maputo 



 

 

usando o modelo auto-regressivo de limiar flexível interativo 
(FlexTAR) e conclui que a velocidade de ajuste é de -0.2358, o 
que também é mais elevado do que a estimativa em termos de 
valor absoluto do modelo AR (-0.1154). 

Além da velocidade de ajuste, o estudo também estima os 
custos de transação que têm de ser tomados em consideração 
quando queremos avaliar o grau de integração dos mercados. 
Dado que os custos de transação são calculados de forma não-
paramétrica, os resultados são apresentados na Figura 1. O 
gráfico mostra que os custos de transação foram mais elevados 
no início do período da nossa série de preços, e que desceram 
até, mais ou menos, 2007. Os custos de transação caem de 
cerca de 11 por cento do preço médio do milho para cerca de 7 
por cento. Usando as médias reportadas na Tabela 1, o estudo 
conclui que os custos de transação entre Maputo e Maxixe 
caíram de 738 meticais por tonelada métrica para 470 meticais 
por tonelada métrica. Tomando a distância em consideração, 
isto significa passar de 48 dólares americanos por 1000 km por 
TM para 30 dólares americanos por 1000 km por TM. Após 
2007, os custos de transação parecem aumentar novamente. 
Figura 1— Maputo–Maxixe, custos de transação da 
comercialização de milho, 2000 – 2011, como proporção do 
preço do milho. 

Figura 1—Maputo–Maxixe, custos de transação da 
comercialização de milho, 2000 – 2011, como 
proporção do preço do milho 

 

De acordo com a Tabela 2, os dois mercados que parecem 
estar menos integrados são Maputo e Lichinga. Estão a cerca de 
2007 km de distância por estrada. Usando o modelo AR simples, 
o estudo estima uma velocidade de ajuste de -0,0546, que é 
uma velocidade de ajuste muito baixa. Além do facto de esta 
rota comercial ter uma velocidade de ajuste tão (em valor 
absoluto) baixa, o modelo de limiar também estima custos de 
transação muito elevados. O modelo de limiar flexível 
iterativamente estimado, que está ilustrado na Figura 2, 
converge para uma velocidade de estimativa de -0,0728, o que 
significa que demoraria mais de nove meses para que um 
choque que se afasta do custo de transação regressasse a 
metade do seu valor inicial. Usando outra vez a média 
reportada na Tabela 1, o estudo conclui que o custo de 
transacionar uma tonelada métrica entre estes mercados é de 
quase 1000 meticais, mas se exprimirmos isto por 1000 km, o 
valor reduz-se para cerca de 14 dólares americanos por 
tonelada métrica. Isto sugere que, no comércio de grãos em 
Moçambique, uma grande parte dos custos de transação 
corresponde a custos fixos. 

Figura 2—Maputo–Lichinga, custos de transação da 
comercialização de milho, 2000 – 2011, como 
proporção do preço do milho  

 

CONCLUSÃO E IMPLICAÇÕES AO NÍVEL DAS 
POLÍTICAS 

No geral, as conclusões da nossa análise sugerem que existe 
espaço substancial para a melhoria da integração de mercados 
em Moçambique.  

Uma primeira maneira de melhorar a integração de 
mercados é ligar melhor os mercados uns aos outros 
fisicamente. A reabilitação da EN1, que deverá ligar o norte ao 
sul de Moçambique, é um grande passo na direção certa. No 
entanto, o governo também deve investir em estradas 
secundárias que liguem os locais no leste e no oeste à EN1. Para 
bens como o milho, com um rácio valor-peso relativamente 
baixo, os caminhos-de-ferro são frequentemente um meio de 
transporte mais barato. Os caminhos-de-ferro que atualmente 
operam em Moçambique correm apenas através de três 
corredores comerciais diferentes (norte, de Nacala para o 
Malawi, centro, da Beira para o Malawi, e sul, de Maputo para a 
África do Sul).  

Em segundo lugar, é igualmente importante aumentar o 
fluxo de informação entre diferentes mercados. A arbitragem 
envolve a comparação ex-ante de preços de um mercado com 
preços de diversos outros mercados. Com base nessa 
informação, os comerciantes podem começar a movimentar 
bens de mercados com preços baixos para mercados com 
preços altos. Assim, estes custos de procura são parte integral 
dos custos de transação. Além disso, a velocidade à qual a 
informação viaja também afetará quão rapidamente se dá a 
arbitragem.  

Assim sendo, a a velocidade à qual a informação (preços, 
condições das estradas, requisitos de qualidade, etc.) viaja 
também influenciará a velocidade de ajuste. A revolução dos 
telemóveis está certamente a contribuir para o aumento da 
integração de mercados. Um estudo conclui que a adoção de 
telemóveis por pescadores e retalhistas indianos estava 
associada a uma dramática redução na dispersão de preços, à 
completa eliminação de desperdícios, e a uma quase-perfeita 
adesão à Lei do Preço Único (Jensen 2007). De forma 
semelhante, outro estudo conclui que a introdução do serviço 
de telemóveis no Níger, entre 2001 e 2006, explica uma 
redução de 10 a 16 por cento na dispersão dos preços do grão 
(Aker 2010). 

Em terceiro lugar, é importante conceber políticas que 
promovam a concorrência entre comerciantes. Uma suposição 



 

 

base do modelo de equilíbrio espacial, tal como utilizámos aqui, 
é que todos os mercados são suficientemente competitivos. Se 
não houver concorrência suficiente entre os comerciantes, 
estes poderão fixar preços monopolistas. Ao mesmo tempo que 
a informação e as infraestruturas rurais irão aumentar o 
número de comerciantes a trabalhar em áreas remotas, há 
políticas que podem aumentar a competição entre os 

intermediários. Os governos deviam reconhecer o papel 
importante desempenhado por um setor comercial 
suficientemente competitivo para a segurança alimentar e para 
o desenvolvimento agrícola, e fomentar instituições que vão ao 
encontro dos seus interesses. 
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