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A demanda da China por madeira aumentou 
dramaticamente ao longo dos últimos 20 anos, de 
modo que, hoje, mais de 80% das exportações de 
madeira de Moçambique são destinadas para China.
A demanda por produtos florestais apresenta tanto 
oportunidades como desafios para Moçambique. 
Como o sexto maior produto de exportação do país, 
a madeira representa uma das mais importantes 
indústrias e fontes de renda de Moçambique. No 
entanto, a intensa busca de recursos coloca pressões 
sobre o manejo sustentável das florestas.

Em uma tentativa de gerar maior valor agregado 
e emprego doméstico através do processamento 
local de madeira em tora, uma proibição de 
exportação de madeira de primeira classe na 
forma de toras foi instituída em 2007. No 
entanto, o efeito dessa proibição nas atividades de 
processamento é discutível.

Praticamente nenhuma empresa moçambicana está 
envolvida na exportação de madeira. O comércio 
internacional de madeira moçambicana é operado 
principalmente por empresas chinesas, que exportam 
a madeira para o mercado chinês.

A China é praticamente o único mercado para a 
madeira de Moçambique e, como tal, esse mercado 
apresenta algumas características peculiares. Ao 
contrário da evolução dos preços dos produtos 
florestais globais, a madeira serrada consegue um 
preço unitário mais baixo do que aquele para as toras, 
devido à preferência dos fabricantes na China, que 
estão dispostos a pagar um prêmio pelas toras, que 
são essenciais para a produção de móveis chineses 
de estilo antigo. A exportação de madeira serrada 
não significa apenas que o produto perde valor no 
mercado chinês, mas também que uma empresa com 
sede em Moçambique tem que enfrentar os custos 
de funcionamento de uma serraria e competir com 
a madeira proveniente de países que não tornaram 
ilegal a exportação de toras. O resultado final são 
margens de lucro apertadas e um forte incentivo para 
não cumprir a proibição de exportação de toras.

Estima-se que a proporção de atividade ilegal na 
indústria da madeira é grande, por isso a integração 
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dessas atividades ilegais na economia formal poderia 
gerar receitas significativas para o governo na forma 
de impostos. Isso também proporcionaria maior 
controle e fiscalização das atividades madeireiras do 
que é o caso atualmente.

Existem quatro opções para capturar e maximizar os 
potenciais benefícios que Moçambique poderia obter 
da indústria madeireira:
1. Expandir o acesso ao mercado: devido à 

preferência chinesa por toras, as tentativas 
de expandir as operações madeireiras de 
Moçambique em segmentos à montante da 
cadeia de valor global, através de processamento 
adicional, deve implicar também na diversificação 
de sua base de clientes e acesso a novos 
mercados. A União Europeia (UE) é o principal 
mercado para a madeira africana e apresenta-se 
como um mercado alternativo para a madeira 
moçambicana. No entanto, a entrada no mercado 
da UE depende, cada vez mais, da certificação, 
como aquela concedida pelo Forest Stewardship 
Council (FSC, Conselho de Manejo Florestal), 
que a maioria das empresas moçambicanas não 
tem. Assistência deve ser fornecida para empresas 
que desejam adquirir a certificação FSC.

2. Aumentar o capital humano para atender aos 
padrões chineses: foi sugerido que deve ser 
possível para trabalhadores de Moçambique 
produzirem componentes semiprocessados para a 
produção de móveis de estilo antigo demandados 
pela China. Os custos de mão de obra, por 
exemplo, são significativamente mais baixos em 
Moçambique do que na China. É questionável, 
no entanto, se a mão de obra de Moçambique 
pode atingir as habilidades necessárias para 
torná-la mais competitiva do que os carpinteiros 
chineses, que têm um conhecimento mais direto 
do padrão estético preferido pelo mercado chinês. 
Além disso, os fabricantes chineses têm outras 
vantagens, como por exemplo o desenvolvimento 
de infraestrutura e a facilidade de fazer negócios.

3. Legalizar a exportação de toras de primeira 
classe: embora essa medida não crie a expansão 
de empregos que se esperava alcançar através do 
processamento, ela permitiria que as empresas 
madeireiras pudessem gerar maior valor no 
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mercado chinês do que é possível atualmente 
para uma empresa operando legalmente. Permitir 
a exportação de toras também promoverá mais 
comércio para a economia formal, onde esse 
poderia ser tributado de forma adequada. As 
toras também são rastreadas com mais facilidade 
do que a madeira serrada, tornando mais viável a 
identificação de madeira extraída ilegalmente.

4. Barrar novos operadores: instituir uma cota 
para o número de titulares de licenças para gerar 
lucros sustentados e alinhar os interesses das 
empresas com a sustentabilidade das florestas.

No momento, a indústria apresenta grande número 
de titulares de licenças, cada um investindo 
quantidades mínimas em equipamentos de pequena 
escala. Isso ocorre para proteger cada empresa 
individual contra perdas significativas no caso dos 
recursos florestais não estarem mais disponíveis. No 
entanto, isso faz com que cada empresa tente cortar 
o máximo de floresta possível, o mais rápido possível 
(aplicando a mentalidade de “se não fizermos isso, 
alguém fará”), na tentativa de compensar as baixas 
margens de lucro através da extração de grandes 
quantidades de madeira.

A criação de maiores lucros individuais a partir da 
atividade florestal pode aumentar o interesse das 
pessoas de sustentar a indústria florestal. No entanto, 
o aumento da rentabilidade é uma faca de dois 
gumes: tem o efeito positivo de permitir ganhos 

mais elevados sem, necessariamente, aumentar a 
quantidade de floresta explorada. No entanto, o 
aumento dos lucros também irá gerar maior interesse 
na indústria e, sem controles adequados e aplicação 
da legislação, isso poderia levar à maior intensificação 
da extração à medida que mais empresas entrem na 
indústria, corroendo assim os lucros.

Quotas precisam ser definidas não só para o volume 
de madeira cortada a cada ano, mas também para 
o número de atores envolvidos no setor. Reduzir 
o número total de licenças e dar maior acesso às 
florestas ao menor número de atores ajudaria a 
aumentar a produtividade média e a rentabilidade das 
empresas licenciadas restantes. Um pequeno número 
de empresas operando em maior escala significaria 
que cada uma dessas empresas enfrentaria custos 
irrecuperáveis mais elevados (custos que não podem 
ser facilmente recuperados, se a empresa decide 
sair do setor ou mudar suas operações para outro 
lugar), em termos de investimentos iniciais, embora 
alcançando maiores lucros. Isso induziria as empresas 
a assumirem uma perspectiva de longo prazo e lhes 
forneceria os incentivos para operar de maneira mais 
sustentável, mesmo que apenas por causa de seus 
próprios lucros. Poucos operadores não só dariam 
às empresas maior espaço para planejar e estabelecer 
estratégias de longo prazo, mas também tornariam 
a aplicação de regras e regulamentos por parte do 
governo uma tarefa mais manejável.



As florestas de miombo se estendem por vários 
países no sul, centro e leste da África, incluindo 
Angola, Zâmbia, República Democrática do Congo, 
Moçambique, Malaui, Zimbábue e Tanzânia. 
As práticas atuais nas indústrias madeireiras, de 
mineração e agrícolas estão levantando dúvidas 
sobre a sustentabilidade contínua das florestas de 
miombo. Acredita-se que o aumento da demanda 
das economias emergentes por recursos naturais 
coloca mais pressão sobre os ecossistemas florestais 
(German et al. 2011). Ao longo da última década, 
a demanda chinesa por madeira tem crescido, até 
mesmo porque a oferta interna de madeira da China 
diminuiu drasticamente devido à proibição de 
exploração madeireira imposta em 1998 (o Programa 
de Proteção das Florestas Naturais). A busca de 
recursos madeireiros no exterior deverá continuar a se 
intensificar à medida que a renda na China aumentar 
(Farooki e Kaplinsky 2012), resultando em um 
aumento no comércio de móveis e outros produtos 
madeireiros da China.

Através do projeto de pesquisa intitulado Comércio 
e investimento chinês na África: avaliando e 
governando trade-offs para as economias nacionais, 

meios de subsistência locais e ecossistemas florestais, 
o CIFOR pretende obter uma melhor compreensão 
do impacto que o aumento da demanda e do 
investimento da China têm sobre as florestas de 
miombo. Zâmbia, Zimbábue e Moçambique foram 
escolhidos como estudos de caso para esse projeto.
Este relatório faz parte do estudo de caso sobre 
Moçambique, e busca fornecer uma visão geral da 
cadeia de valor nacional e das empresas que operam 
na indústria madeireira, com base em dados coletados 
sobre atividades madeireiras na província de Cabo 
Delgado, no norte de Moçambique, através de 
pesquisa de campo.

O relatório foi precedido por um estudo exploratório 
(German e Wertz-Kanounnikoff 2012) que 
identificou que a indústria madeireira coloca alguns 
dos maiores desafios para a floresta de Miombo 
moçambicana. Esse será seguido por um extenso 
levantamento em unidades domésticas para avaliar 
o impacto sobre as comunidades locais e pessoas, 
e um inventário florestal compilado através de 
sensoriamento remoto SIG, para estimar a mudança 
na cobertura florestal ao longo dos últimos 
10- 15 anos.

1. Introdução



2.1 A crescente demanda da China por 
madeira
A demanda da China por produtos de madeira tem 
crescido na última década, em parte em resposta ao 
seu Programa de Proteção de Florestas Naturais, a 
proibição da exploração madeireira nacional, que 
foi instituído em 1998 para preservar as florestas 
nacionais e, mais importante, em resposta ao 
crescimento da economia da China. Entre 1990 
e 2009, a participação das importações globais de 
madeira da China passou de 10% para mais de 
30% (Farooki e Kaplinsky 2012, 75). Canby et 
al. (2008) concluíram que, apesar do aumento da 
demanda chinesa por produtos florestais, incluindo 
madeira de países ricos em recursos no Sul, a África 
ainda contribuí com uma pequena parte do total 
das importações chinesas. Para madeira de lei 
especificamente, a madeira africana é estimada em 
participar apenas com uma pequena percentagem 
das importações da China. No entanto, Canby et 
al. (2008) constataram que o valor dos produtos 
de madeira africanos é maior do que a de produtos 
similares de outras regiões.

Embora Moçambique esteja entre os cinco principais 
fornecedores de madeira africana para a China 
(Canby et al. 2008), a madeira moçambicana 
constitui apenas uma pequena parte das importações 
da China. Com mais de 80% das exportações de 
madeira de Moçambique para a China, a importância 
relativa do mercado da China para Moçambique 
e a insignificância de Moçambique como fonte de 
madeira para a China são claras.

2.2 Exportações de madeira de 
Moçambique
Até 1992, Moçambique foi devastado por uma 
guerra civil de 17 anos e por 13 anos de luta pela 
independência. Depois que a situação de segurança 
no país estabilizou-se, a extração e exportação de 
madeira intensificou.

A importância da indústria madeireira para a 
economia moçambicana é exemplificada pelo fato de 
que a madeira é o sexto maior produto de exportação 
(ver Figura 1). Em 2010, a madeira constituía 3% do 
total das exportações de Moçambique.

A parcela da exportação de toras em relação à de 
madeira serrada aumentou de forma constante a 
partir da virada do milênio até 2007, causando 
preocupação de que Moçambique não estivesse 
explorando plenamente o potencial para beneficiar-
se do valor agregado ao processamento e da criação 
de empregos no setor florestal. Depois de 2007, os 
registros de exportações de tora experimentaram 
um declínio acentuado, devido à entrada em vigor 
da proibição de exportação de toras das chamadas 
espécies de primeira classe. A exportação de madeira 
de Moçambique continuou a aumentar desde 
então, com a madeira serrada agora dominando 
as exportações totais de madeira, de acordo com 
relatórios oficiais (ver Figura 2). Os produtos 
de processamento secundário (tais como piso 
e compensados), por outro lado, apresentaram 
pouca mudança ao longo da última década. No 
entanto, a comparação dos relatórios comerciais das 
alfândegas da China e Moçambique sugerem que 
muito mais madeira não processada é exportada do 
que é apresentado nos dados oficiais moçambicanos 
(German e Wertz-Kanounnikoff 2012). 

Durante o processamento de madeira bruta 
em madeira serrada resíduos são gerados. 
Consequentemente, um aumento de um metro 
cúbico na produção de madeira serrada terá um 
impacto maior sobre a quantidade de madeira 

2. Visão geral da demanda chinesa por madeira moçambicana 
e da oferta de madeira moçambicana 

Figura 1. Principais exportações de Moçambique 
(valores de 2010)

Fonte: IPEX.
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cortada nas florestas do que o mesmo volume em 
toras. Portanto, pode-se inferir a partir dos dados de 
exportação que houve um aumento significativo na 
atividade madeireira.

A União Europeia (UE) importa quase o dobro do 
volume de madeira africana comparado à China, 
mas esse não é o caso das exportações de madeira 
de Moçambique (Canby et al. 2008). Quase toda 
a madeira moçambicana é destinada ao mercado 
chinês, tornando Moçambique um caso extremo. 
Cerca de 80% da madeira moçambicana é usada 
para abastecer o mercado chinês (German e Wertz-
Kanounnikoff 2012). De acordo com os relatórios 
anuais da Direção Nacional de Terras e Florestas 
(DNTF), as exportações de tora são quase que 
exclusivamente destinadas à China (DNTF 2008).

Embora os dados oficiais impliquem em uma 
redução na quantidade de madeira exportada como 
toras, constantes descobertas de exportações ilegais 
nos portos indicam que a quantidade de toras e 
de madeira exportadas excede o que é registrado 
pelo governo. Em sua análise de dados comerciais, 
German e Wertz-Kanounnikoff (2012) constatam 
que a alfândega da China tem consistentemente 

relatado quantidades muito maiores para as 
importações de madeira de Moçambique do que é 
registrado pela alfândega de Moçambique. Para o 
ano de 2009, a alfândega da China registrou mais do 
que o dobro de importações de toras moçambicanas 
do que foi registrado como exportações para a China 
pela alfândega de Moçambique. A discrepância apoia 
o argumento de que grandes quantidades de madeira 
são exportadas ilegalmente.

Mackenzie e Ribeiro (2009) encontraram “enormes” 
discrepâncias entre as estatísticas da DNTF e 
da alfândega em seu estudo sobre a província da 
Zambézia, em Moçambique. Além disso, eles 
descobriram que foi relatado repetidamente às 
autoridades que os contêineres foram enchidos com 
apenas uma fração de seu volume máximo. Dado 
que os preços de transporte são baseados no volume 
do contêiner e não no peso, eles concluíram que as 
empresas subestimaram os verdadeiros volumes de 
exportação. Isso sugere que o comércio de madeira 
não declarada pode ser significativo. Eles estimam 
que 50% da madeira enviada para fora do Zambézia 
é ilegal (Mackenzie e Ribeiro 2009, 47). Se a 
discrepância entre as importações registradas pela 
China e as exportações de Moçambique pode ser 

Figura 2. Exportações de madeira de Moçambique 2001-2011 (m3)

Direção de Terras e Florestas. 

* Dados disponíveis apenas para Zambézia, Sofala, Nampula e Cabo Delgado.
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usada como um indicador, a estimativa de Mackenzie 
e Ribeiro será confirmada. As discrepâncias, não só 
entre as estatísticas chinesas e moçambicanas, mas 
também aquelas dentro de Moçambique, põem em 
questão a confiabilidade dos dados sobre o comércio 
de Moçambique.

Há dois tipos principais de exportação ilegal: 
madeira cortada sem licença (extração ilegal de 
madeira) e, desde 2007, madeira de primeira classe 
não processada. Enquanto as estatísticas oficiais de 
Moçambique mostram um declínio dramático na 
exportação de toras após a proibição da exportação 
de toras imposta em 2007, as importações registradas 
pela China mostram uma diminuição muito menor 
e um nivelamento para o período 2008-2010. 
Os dados chineses mostram ainda que 80% das 
importações de madeira de Moçambique ainda se dão 
na forma de toras, o que indica que a proibição da 
exportação de toras parece ter tido apenas um efeito 
limitado em termos de induzir as empresas a exportar 
principalmente madeira serrada.

As toras exportadas ilegalmente podem ter sido 
registradas como madeira serrada (inflacionando 
as estatísticas de exportação de madeira serrada), 
ou simplesmente podem não ter sido registradas 
pela alfândega de Moçambique (deflacionando as 
estatísticas das exportações totais).

2.3 A regulação florestal de 
Moçambique
Existem dois tipos de licenças disponíveis para o 
corte de madeira em Moçambique: a licença simples 
e a licença de concessão. Até março de 2012, a 
licença simples era válida por apenas um ano, dando 
ao seu detentor o direito de cortar certa quantidade 
de espécies de madeira designada, em uma área 
específica. O corte acima das quotas permitidas, 
em teoria, resultaria na imposição de multas para o 
titular da licença simples (TLS). As licenças simples 
são reservadas apenas aos cidadãos moçambicanos.

No início de 2012, os regulamentos a respeito das 
licenças simples foram alterados para criar incentivos 
para um melhor manejo florestal. A validade da 
licença foi estendida para cinco anos e os planos de 
manejo e inventários agora devem acompanhar o 
pedido de licença.

A licença de concessão dá ao seu detentor o direito 
de cortar madeira por 25 a 50 anos, em uma grande 
área especificada. Espera-se que o sistema de longo 

prazo incentivará a aplicação de práticas sustentáveis 
entre os titulares de licença de concessão (TLCs). 
As condições para a obtenção de uma licença de 
concessão são mais rigorosas do que aquelas para uma 
licença simples. A empresa solicitante deve apresentar 
um plano de manejo, o inventário da floresta e 
provas de que dispõe de máquinas adequadas para o 
processamento, indicando a sua conformidade com 
os requerimentos para o processamento doméstico. 
Como os TLSs, os TLCs estão sujeitos a quotas 
anuais para cada espécie dentro de sua concessão, 
com base nos respectivos inventários florestais. 
Os planos de manejo e inventários precisam ser 
realizados por consultores florestais aprovados pelo 
governo da província. Em Cabo Delgado, esses 
são na sua maioria realizados por uma empresa de 
consultoria. As licenças de concessão são acessíveis a 
pessoas de qualquer nacionalidade.

De acordo com alguns observadores, o grande 
número de atores na indústria tem tornado o setor 
florestal incontrolável (Mackenzie 2006; Mackenzie e 
Ribeiro 2009). Isso ocorre porque o grande número 
de licenças torna difícil para os agentes responsáveis 
pela aplicação dos regulamentos florestais controlar 
a indústria. Além disso, dado o curto prazo de 
vigência das licenças simples, bem como a relativa 
facilidade com que se pode obter uma licença, os 
TLSs têm pouco incentivo, e muitas vezes, carecem 
de capacidade para investir em práticas sustentáveis.

Para reduzir o número de empresas que atuam no 
setor, o governo moçambicano estabeleceu uma 
meta para abolir gradualmente a licença simples, 
aumentando o número de licenças de concessão. As 
licenças de concessão são consideradas pelo governo 
como melhores para o setor, pois os TLCs precisam 
provar sua capacidade financeira para investir em 
máquinas e equipamentos, para de fornecer planos 
de manejo e inventários florestais. Presume-se, que 
os TLCs também criam mais empregos, devido à 
maior área coberta pela concessão e porque os TLCs 
operam serrarias. O efeito dessa política tem sido 
muito debatido porque tanto as licenças simples 
quanto as licenças de concessão têm sido concedidas 
mais frequentemente (Mackenzie 2006; Ribeiro e 
Mackenzie 2009).

Um padrão semelhante pode ser observado em 
Cabo Delgado. Em 2011, havia 24 empresas 
detentoras de um total de 35 licenças de concessão 
nessa província. Como pode ser visto na Figura 3, 
o número de concessões tem aumentado ao longo 
da última década. Ao mesmo tempo, o número de 
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licenças simples não tem diminuído. Como pode 
ser observado na Figura 3, a tentativa de reduzir o 
número de atores através da eliminação das licenças 
simples não foi bem-sucedida em Cabo Delgado. 
Apesar do aumento do número de licenças de 
concessão, o número de licenças simples começou 
a subir novamente depois de uma breve queda, o 
que demonstra a grande demanda por madeira e a 
crescente pressão sobre as florestas de Cabo Delgado.

Desde a alteração dos regulamentos em 2012, as 
multas podem ser aplicadas por uma série de crimes, 
incluindo o corte que ultrapassa a cota autorizada, 
o corte de espécies não licenciadas, o corte fora da 
época de exploração e o transporte de madeira sem 
licença. Caso seja verificada a exportação ilegal de 
madeira, a empresa infratora está agora sujeita a 
uma multa. Os produtos madeireiros apreendidos 
são então leiloados pelo maior lance. Na maioria das 
vezes, o comprador será a própria empresa infratora.

As licenças estão sujeitas a taxas de inscrição. A 
taxa de licenciamento geralmente representa a 
maior contribuição para a receita do Departamento 
de Florestas e Fauna Silvestre. Desde 2006, a lei 
moçambicana estipula que 20% da taxa de licença 
devem ser devolvido às comunidades locais afetadas 
pela concessão. A próxima fase desse projeto 

estudará com mais detalhes o impacto sobre as 
comunidades locais.

2.4 Pesquisas anteriores sobre o papel 
dos chineses na indústria madeireira 
de Moçambique

Estudos realizados sobre a indústria madeireira de 
Moçambique, com foco na província de Zambézia, 
produziram resultados preocupantes em relação 
ao manejo florestal e a sustentabilidade dessa 
importante indústria. Mackenzie (2006) e Mackenzie 
e Ribeiro (2009) concluíram que o cumprimento 
dos regulamentos é negligenciado e que operações 
ilegais ocorrem frequentemente. Foi constatado que 
os planos de manejo estão abaixo do padrão e os 
inventários não são confiáveis (Mackenzie e Ribeiro 
2009, 56). Os relatórios questionaram se a indústria 
madeireira de Moçambique seria rentável se fosse 
gerida de forma sustentável.

Antes da introdução da proibição de exportação 
de toras em 2007, uma análise da cadeia de valor 
da indústria madeireira em Cabo Delgado foi 
realizada pela Terra Firma. O estudo afirma que 
não há diferenças distintivas nos padrões de práticas 
de negócios dos operadores chineses em relação a 

Figura 3. Número de licenças simples e de concessão (2002-2012)

Relatórios anuais do DPA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Licenças de concessão 18 21 22 22 23 24 25 31 33 22 35

Licenças simples 27 58 89 47 40 58 65 45 59 78
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outros grupos estrangeiros. No entanto, o domínio 
dos atores chineses no setor e a crescente demanda 
do mercado chinês significam que esses dois fatores 
terão um impacto significativo sobre os desafios 
enfrentados pela indústria madeireira (Bossel e 
Norfolke 2007, 54). As conclusões deste relatório em 
geral suportam esse argumento.

Além disso, Bossel e Norfolk observaram que muitas 
vezes os regulamentos florestais não são cumpridos e 
que a corrupção é um desafio chave para o exercício 

do manejo florestal sustentável. Esses autores também 
observaram, como Mackenzie (2006), que os planos 
de manejo produzidos ao se solicitar uma licença de 
concessão só atendem as exigências da boca para fora, 
e não desempenham um papel central nos planos de 
negócios das empresas (Bossel e Norfolk 2007, 55). 
Isso levou esses autores a expressar dúvidas sobre a 
sustentabilidade e o futuro da indústria, se não forem 
tomadas medidas para controlar a situação atual 
(Bossel e Norfolk 2007, 1).



O principal objetivo deste relatório é fornecer uma 
visão geral da indústria madeireira em Moçambique, 
examinando as diferentes etapas da cadeia de valor. 
Isso nos permitirá identificar os agentes e os fluxos de 
investimento, produção e comércio de madeira, a fim 
de comparar o papel do comércio e dos investimentos 
das empresas chinesas àquele de empresas domésticas 
e outras empresas estrangeiras na indústria madeireira 
de Moçambique.

Percepções comuns e pesquisas anteriores moldaram 
as hipóteses que foram examinadas durante o 
trabalho de campo. A hipótese principal foi 
a seguinte:

suas próprias concessões e, assim, estabelecer um 
abastecimento direto de madeira.

2. Acesso ao mercado: empresas chinesas desfrutam 
de maior acesso ao mercado da China (devido a 
redes pessoais, linguagem comum, familiaridade 
com a cultura, e um melhor conhecimento 
do mercado chinês), gerando maiores lucros e 
sucesso, uma vez que não precisam depender 
de intermediários, e detêm um forte poder de 
barganha no mercado moçambicano.

3. O acesso a fatores que afetam máquinas para 
produção, capital e mão de obra: as empresas 
chinesas têm melhor acesso a máquinas 
mais eficientes (modernas) e capital, o que 
lhes dá uma vantagem competitiva sobre as 
empresas nacionais.

4. Atividade da cadeia de valor: Pesquisas em outros 
países da região da floresta de Miombo indicam 
que as empresas chinesas também tendem a 
operar mais à jusante na cadeia de valor do que 
as empresas nacionais. Espera-se que as empresas 
chinesas que operam em Moçambique sigam o 
mesmo padrão. 
Os objetivos da pesquisa nessa fase do projeto 
não incluem o seguinte:
• Avaliar o impacto sobre as 

comunidades locais
• Investigar a extração ilegal de madeira por si 

só, embora os aspectos da extração ilegal de 
madeira estão inevitavelmente incluídos na 
análise da indústria devido ao seu volume

• Fazer afirmações normativas sobre a situação 
atual, ou “identificar e denunciar” os atores e 
práticas observadas.

3. Objetivos e hipóteses da pesquisa

Comparando empresas madeireiras chinesas com 
outras empresas de Moçambique e estrangeiras, 
há diferenças em sua abordagem, papel e 
operações ao longo da cadeia de valor.

Essa hipótese principal foi, então, dividida em várias 
sub-hipóteses:

1. Modelo de negócios: empresas madeireiras 
chinesas estão se deslocando à montante para 
integrar verticalmente suas atividades ao longo 
da cadeia de valor e estão obtendo madeira 
roliça diretamente das florestas. Atualmente há 
uma mudança no comportamento de empresas 
chinesas, que forneciam financiamento para TLSs 
moçambicanos e que agora passam a adquirir 



Um estudo exploratório que identificou regiões e 
indústrias de interesse para pesquisa posterior foi 
realizado em 2011 (German e Wertz-Kanounnikoff 
2012). O estudo constatou que a concentração 
geográfica de atores estrangeiros (e os impactos 
relacionados) no setor florestal está se deslocando 
do centro para o norte de Moçambique (German e 
Wertz-Kanounnikoff 2012). A província de Cabo 
Delgado (no norte do país) foi identificada como 
adequada para uma pesquisa aprofundada sobre a 
indústria madeireira e seus efeitos sobre as florestas e 
as economias nacional e local.

4.1 O processo de pesquisa
O estudo foi realizado em parceria com a 
Universidade Eduardo Mondlane, a qual facilitou a 
pesquisa de campo e colocou à disposição uma rede 
de especialistas no campo.

Entrevistas com vários atores, informantes-chave, 
foram realizadas em Maputo e Cabo Delgado 
antes, durante e após a pesquisa de campo. Os 
informantes-chave incluíram representantes do 
governo de Moçambique a nível nacional e a nível de 
província, funcionários de embaixadas, especialistas 
e consultores florestais de Moçambique, membros 
de ONGs, jornalistas e atores da sociedade civil 
(ver Tabela 1).

4.2 A coleta de dados
Os dados para essa pesquisa foram coletados a partir 
de várias fontes e durante diferentes atividades:
 • Revisão da literatura existente
 • Revisão do quadro regulamentar e da legislação 

relativa à indústria florestal em Moçambique e na 
China

 • Análise de documentos primários coletados em 
Moçambique e de dados coletados em várias 
instituições governamentais

 • Entrevistas com informantes-chave em Maputo e 
Cabo Delgado

 • Entrevistas de campo com atores sociais ao longo 
da cadeia de valor da madeira em Cabo Delgado.

4.3 Composição da equipe de pesquisa
A maioria das empresas e indivíduos entrevistados 
possuía pouco ou nenhum conhecimento de inglês, 
com a maioria falando apenas português ou chinês. 
A equipe de pesquisa foi, portanto, composta por 
indivíduos com conhecimento sobre Moçambique e 
China. Isso eliminou potenciais barreiras linguísticas 
e culturais, bem como reduziu suspeitas de algumas 
empresas em relação ao projeto.

4.4 Agenda de visitas a campo
A duração da visita de campo para Cabo Delgado 
foi de 14 dias. A visita de campo foi cuidadosamente 
programada para ocorrer no final de março e início 
de abril, pouco antes do início da temporada de 
corte. A lógica por trás disso era que seria mais fácil 
encontrar mais gerentes e proprietários de concessões 
– em primeiro lugar, porque eles não estariam 
preocupados e provavelmente teriam mais tempo 
para participar do projeto de pesquisa, e, segundo, 
porque seria mais fácil de localizá-los, visto que nessa 
época eles geralmente estão concentrados em Pemba 
(capital da província, onde a maioria das empresas 
têm seus principais escritórios e serrarias), em vez de 
estarem dispersos em diferentes áreas de corte.

4.5 Áreas de corte em Cabo Delgado
Foram identificados quatro distritos para a pesquisa 
de campo na província de Cabo Delgado: Mueda, 
Montepuez, Mocimboa da Praia e a capital 
da província, Pemba, como pode ser visto nas 
Figuras 4 e 5.

Tabela 1. Informantes-chave

Informantes -chave Número de entrevistas

Funcionários do governo 4

Membros de ONGs 3

Especialistas de 
silvicultura/consultores/
jornalistas

8

Membros de associações 2 

4. Metodologia
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Embora tenha sido assegurada a representação de 
cada tipo de titular de concessões em cada distrito, 
a cobertura não foi restrita unicamente a empresas 
nesses distritos. Ao todo, foram entrevistadas 
empresas com concessões em pelo menos um dos 
12 distritos (de um total de 16 distritos).

As empresas concessionárias foram identificadas 
“batendo de porta em porta” em uma área de Pemba, 
onde a maioria dos concessionários (TLCs) realiza 
suas operações de serraria e têm seus escritórios. A 
lista de empresas concessionárias foi fornecida pelo 
Departamento Provincial de Agricultura (DPA).

Quase 40% de todas as empresas que detêm 
concessões em Cabo Delgado foram entrevistadas 
durante a visita de campo, cobrindo quase 50% de 
todas as concessões na província. Quarenta por cento 
de todos os titulares de concessão moçambicanos 
foram entrevistados, sendo que os números 
correspondentes às companhias chinesas e de outras 
nacionalidades foram 60% e 29%, respectivamente 
(ver Tabela 2). Além da China, os concessionários 
estrangeiros eram originários da Alemanha, Israel, 
Quênia, Portugal, Cingapura, África do Sul e Suécia.

Uma concessionária geralmente tem apenas uma 
licença, com algumas poucas empresas com duas 
licenças. O número de licenças é impulsionado 
por duas grandes empresas na província, uma 
moçambicana e uma chinesa, com quatro 
concessões cada.

Figura 4. Mapa de Moçambique mostrando a 
localização da província de Cabo Delgado

Figura 5. Mapa da província de Cabo Delgado

Fonte: Wikicommons.

Esses locais foram escolhidos para oferecer uma boa 
representatividade de empresas de diferentes países 
(moçambicana, chinesa e outras nacionalidades), 
a fim de comparar as diferenças entre as empresas. 
Além disso, Mocimboa e Pemba foram selecionados 
porque são importantes locais de processamento e 
embarque de madeira.

4.6 Titulares de Licença de Concessão
Devido à grande presença de empresas chinesas 
e o status da China como mercado de exportação 
dominante, foi feita uma distinção entre empresas 
de origem nacional, a fim de identificar diferenças 
nos modelos de negócios e atividades ao longo da 
cadeia de valor. As empresas foram classificadas em 
uma das três seguintes categorias: moçambicanas, 
chinesas ou de outra origem estrangeira. A empresa 
foi classificada como chinesa se os seus proprietários e 
gerentes eram da China.
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Há uma distribuição uniforme de concessões entre 
as empresas de origem moçambicana, chinesa e 
de outras nacionalidades (ver Figura 6). Dez das 
24 empresas que atuam na etapa de extração são 
de Moçambique, cobrindo 15 concessões ao todo. 
Metade das concessões estrangeiras é operada por 
empresas chinesas, totalizando dez concessões, 
com as outras empresas estrangeiras detendo as dez 
concessões restantes. Assim, há uma distribuição 
uniforme de licenças de concessão entre os grupos de 
diferentes nacionalidades.

4.7 Outros atores entrevistados
As seguintes pessoas também foram entrevistadas 
para esse estudo:
 • Titulares de Licença Simples (1): os TLSs 

identificados, em geral, não estavam dispostos 
a participar do estudo. Também, foi mais difícil 
identificá-los, pois não possuem serrarias, o 
que daria à sua empresa uma presença física 
nas cidades.

 • Carpinteiros informais (2): Trata-se de 
carpinteiros de beira de estrada, que produzem 
móveis para o mercado local em pequena escala.

 • Empresas de comércio de madeira sem concessões 
(empresas exclusivamente de negócios) (3): 
Como a visita de campo não coincidiu com a 
época de corte, os comerciantes de madeira não 
permanentes não estavam presentes em Cabo 
Delgado. Somente as empresas de comércio 
de madeira com serrarias em Cabo Delgado 
puderam ser identificadas.

 • Agências de navegação (2): As duas agências 
de transporte comumente utilizadas pelos 
exportadores foram entrevistadas.

 • Consultor florestal envolvido nas empresas 
madeireiras (1): todos os planos de manejo 
em Cabo Delgado são realizados pela mesma 
empresa de consultoria.

 • A próxima fase desse projeto de pesquisa irá 
centrar-se no impacto da indústria madeireira 
nas famílias e comunidades locais através de 
uma extensa pesquisa domiciliar. Portanto, esse 
grupo não foi incluído nessa etapa. Furtivos 
(madeireiros ilegais) também não foram 
entrevistados, uma vez que não puderam ser 
identificados.

4.8 Limitações
Calendário
A realização da pesquisa fora da temporada de corte 
propiciou bom acesso às concessionárias. No entanto, 
apresentou obstáculos no que diz respeito ao contato 
com os comerciantes e TLSs. As empresas comerciais 
(constituídas principalmente por estrangeiros) são 
normalmente ativas apenas na temporada de corte 
e muitas vezes não permanecem em Cabo Delgado 
durante o período de entressafra. Isso significa que 
havia apenas um pequeno número de empresas 
comerciais presentes durante a visita de campo 
(uma empresa comercial é definida aqui como uma 
empresa que não possui uma licença de concessão).

Tabela 2.  Empresas e concessões em Cabo Delgado

Nacionalidade Número de empresas 
que detêm concessões

Número de empresas 
entrevistadas

Número de con-
cessões

Número de concessões 
abrangidas pelo estudo

Moçambicana 9 4 (44%) 15 9 (60%)

Chinesa 5 3 (60%) 10 6 (60%)

Outras 7 2 (28,6%) 10 3 (30%)

Total 21 9 (37,5%) 35 17 (48,6%)

Figura 6. Proporção de empresas de acordo com a 
nacionalidade dos proprietários (2011)

Registro de empresas no DPA

Outros 
33%

Chinês 
24%

Moçambicano 
43%
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O período de nossa visita de campo também 
implicou na impossibilidade de observar diretamente 
as atividades nas áreas de concessão.

Titulares de Licença Simples

Foi difícil localizar os TLSs, uma vez que o governo 
da província não pôde nos fornecer uma lista de 
empresas e pessoas físicas detentoras de tais licenças. 
Ao contrário dos TLCs, que têm escritórios e serrarias 
ocupando espaços grandes, visíveis, em Pemba, os 
TLSs são mais difíceis de localizar.

Dados oficiais

A disponibilidade e o acesso a dados do governo 
foram limitados e consumiram muito tempo. O 

processo para obter a permissão para acessar os 
dados muitas vezes levou semanas e, em alguns 
casos, a permissão não foi dada. Não havia relatórios 
florestais anuais anteriores a 2006 no DPA. Algumas 
agências governamentais relevantes alegaram que 
não dispunham de nenhum banco de dados com 
informações estatísticas.

Os relatórios florestais anuais de 2006 a 2011 foram 
obtidos do DPA, bem como uma lista de projetos 
de investimento estrangeiro registrados foi obtida no 
Centro de Promoção de Investimentos (CPI), em 
Maputo, para o período de 2001 a 2011. O registro 
com a CPI é voluntário; apenas uma empresa florestal 
estrangeira havia registrado seus investimentos com o 
CPI, o que indica que os dados do CPI não fornecem 
uma visão completa da situação de investimento.



5.1 A cadeia de valor da indústria 
madeireira
A fim de identificar os agentes relevantes e as etapas 
da cadeia de valor, uma mesa de análise funcional foi 
criada (Tabela 3). Há oito etapas principais na cadeia 
de valor para a madeira comercializada com a China: 
extração; comércio primário, incluindo a venda 

de toras para serradores (comerciantes e titulares 
de licença de concessão), bem como a exportação 
ilegal de madeira não processada para a China; 
processamento primário nas serrarias; exportação 
para a China; duas etapas de transporte; entrada e 
venda no mercado chinês de madeira; manufatura na 
China; e, finalmente, a venda a varejo na China.

Tabela 3. Análise funcional da cadeia de valor da madeira em Cabo Delgado

Etapa da cadeia Função Agentes  Saídas

1. Extração • Extração/corte
• Transporte para serraria

TLSs
TLSs
Furtivos (madeireiros ilegais)
DPA

Toras
Entrega a serrarias

2. a. Comércio primário • Venda/comércio de toras 
• Exportação para China

TLSs
TLCs
Furtivos
Comerciantes

Toras

b. Processamento • Processamento primário
• Processamento mais 

elevado

TLCs
Comerciantes

Madeira serrada
Tábuas
Piso 

3. Mercado moçambicano Vendas para o mercado 
interno

TLCs 
Consumidores domésticos/
indústria da construção

Madeira serrada
Piso/material de 
construção

b. Exportação Exportação
Transporte

TLCs (chineses)
Comerciantes
Agentes de carga
Alfândega
DPA

Madeira serrada

4. Reembalagem e trans-
porte

Reembalagem de 
mercadorias e transporte 
para o porto de destino 
final na China

Agentes de carga
Alfândega: Cingapura e 
Comoros

Toras, madeira serrada

5. Mercado chinês de ma-
deira

Importação/comércio TLCs (chineses) Comer-
ciantes

Toras, madeira serrada

6. Fabricação Produçaõ de móveis 
chineses

TLCs (chineses)
Fabricantes de móveis 
chineses 

Movéis esculpidos em 
estilo chinês

7. Varejo Venda à varejo de produtos 
acabados no mercado 
chinês

Fabricantes chineses 
TLCs (chineses)
Consumidores chineses e 
indústria da construção

Movéis chineses
Acessórios da propriedade

5. Resultados e discussão
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Uma pequena parte da cadeia de valor consiste 
de madeira utilizada para abastecer o mercado 
doméstico de Moçambique, com duas das 
maiores concessionárias participando plenamente 
dessa cadeia.

Depois que os dados foram coletados, os agentes e 
operações identificadas ao longo da cadeia de valor 
foram organizados em um fluxograma ilustrando o 
percurso da madeira de Moçambique (Figura 7).
Na etapa de extração, a madeira é cortada na floresta 
por agentes licenciados e não licenciados. O governo 
ganha receita com a emissão das licenças, da qual 
20% deve ser distribuído para as comunidades 
locais afetadas.

Titulares de licença simples vendem toras para 
concessionários ou comerciantes que possuem uma 
serraria. Quantidades menores da madeira cortada 
são vendidas para carpinteiros informais, que criam 
móveis para venda local.

Toras são transformadas em madeira serrada ou 
exportadas (ilegalmente) como toras para a China por 
concessionárias chinesas ou comerciantes asiáticos. 
Para exportar a madeira em tora, propinas são pagas 
para as partes relevantes (alfândega e DPA).

A madeira serrada é geralmente vendida a 
comerciantes ou concessionárias chinesas e depois 
exportada. Pequenas quantidades de madeira serrada 
são usadas para produzir acessórios, tais como 
piso e portas, que são fornecidos para o mercado 
moçambicano. No entanto, como o mercado 
doméstico é pequeno, a grande maioria da madeira é 
destinada à China.

A madeira é então enviada para as Ilhas Comores 
ou Cingapura, onde é redistribuída e carregada 
em navios direcionados para vários portos de 
destino final.

Quando a madeira chega à China, ela é usada para 
abastecer as fábricas dos próprios comerciantes/
concessionários ou é vendida no mercado chinês de 
madeira para fabricantes de móveis chineses.

Foi relatado que a madeira moçambicana é usada 
apenas para fabricar móveis chineses de estilo antigo 
e que, portanto, são vendidos a varejo principalmente 
no mercado chinês (não há reexportação para 
a Europa).

5.2 Etapas da cadeia de valor
Nas seções seguintes, cada etapa da cadeia de valor e 
os dados coletados serão apresentados.

5.2.1 Extração

Na etapa de extração, existem três tipos de atores 
envolvidos: TLCs, TLSs e furtivos.

Titulares de Licença de Concessão

O papel do concessionário na cadeia de valor: corte–
transporte–serração
Um dos requisitos para a obtenção de uma licença 
de concessão é possuir máquinas adequadas para o 
processamento. Isso, combinado com a proibição 
de exportação de toras, tem levado todos os 
concessionários a operar não só na fase de extração, 
mas também na fase de processamento primário (pelo 
menos no papel), como transportadores e serradores. 
No entanto, alguns concessionários (geralmente 
moçambicanos) vendem a madeira em tora para 
serrarias pertencentes a outros concessionários ou 
comerciantes. Uma razão para isso é que as maiores 
serrarias têm excesso de capacidade e são mais 
eficientes no corte da madeira. Os concessionários 
que possuem máquinas abaixo do padrão, 
portanto, vendem as suas toras para serradores com 
maior capacidade.

De acordo com um perito da indústria em 
Moçambique, a exigência que todos os 
concessionários devem possuir máquinas para 
processamento induz a um desperdício de recursos 
financeiros. O regulamento tem causado um 
influxo de cortadores baratos de baixa qualidade e 
equipamentos para serragem que agora estão inativos, 
sem nenhum outro propósito senão conseguir 
a aprovação do pedido de concessão. Seria mais 
eficiente reunir as toras em menos serrarias, mas que 
são maiores e mais eficientes, pois isso permitiria que 
alguns serradores investissem em tecnologia moderna 
e mais cara.

De acordo com a empresa de consultoria que elabora 
os planos de manejo e os inventários florestais em 
Cabo Delgado, o custo de um pedido de concessão 
varia entre USD 10.000 a 20.000, dependendo do 
tamanho da concessão.

O tamanho das concessões varia muito entre as 
empresas entrevistadas. A menor concessão é de 
apenas 10.000 ha, enquanto as grandes empresas têm 
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Figura 7. Fluxograma da indústria madeireira em Cabo Delgado

Nota: linha pontilhada = atividade ilegal.

Fonte: Tallec e Bockel 2005.
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licenças para operar em 200.000 a 300.000 hectares 
de floresta. As licenças de concessão supostamente são 
válidas por 25 a 50 anos.

A quantidade extraída das áreas de concessão também 
varia muito. O titular da menor concessão relatou 
que é capaz de extrair 1.000 m3 por ano de sua 



 Comércio e investimento chinês na indústria madeireira de Moçambique   15

concessão de 10.000 hectares. As grandes empresas 
podem extrair cerca de 8.000 a 10.000 m3 de toras 
por ano de 200.000-300.000 ha cobertos por suas 
licenças. Os volumes extraídos dependem não só 
da qualidade da floresta na concessão, mas também 
nos volumes que a empresa está autorizada a cortar 
pelo governo da província. Isso, por sua vez, baseia-
se (pelo menos em teoria) no inventário florestal 
fornecido pela empresa. Apesar de que o corte 
excessivo de certas espécies que ultrapassa o volume 
definido pela licença foi considerado comum por 
informantes-chave, há pouca evidência disso nos 
relatórios florestais anuais da província. No entanto, 
dados detalhados sobre multas e infrações estavam 
disponíveis para o ano de 2010, quando foram 
registrados crimes por corte além da cota permitida. 
No entanto, esses dados não constavam no relatório 
anual da província para 2010.

Em 2010, foi registrado um total de dez crimes, dos 
quais dois crimes estavam relacionados ao corte além 
da cota permitida (Figura 8). O corte de espécies não 
abrangidas pela licença de concessão foi o crime mais 
relatado (três crimes). Outras infrações registradas 
foram a compra de madeira sem licença (madeira 
cortada ilegalmente, presumivelmente), não marcar 
as toras, exportação de madeira de primeira classe 
como tora, e corte durante o período de entressafra. 
Dos dez crimes cometidos por concessionários que 
foram registrados, apenas três multas foram aplicadas 
e pagas.

Emprego
Durante a época de corte, os concessionários 
empregam trabalhadores adicionais, com os menores 
TLCs contratando 30-40 trabalhadores e os maiores 
contratando até 500 trabalhadores sazonais.

O tamanho da concessão, volume de corte e o 
número de funcionários varia bastante entre as 
empresas chinesas. Em relação a esses três fatores, as 
categorias de concessionários moçambicanos, chineses 
e de outras nacionalidades exibem maior diversidade 
internamente do que entre si. Como existem 
pequenas e grandes TLCs de várias nacionalidades, 
os fatores acima são mais afetados pelo tamanho da 
empresa do que pela nacionalidade do proprietário.

Espécies cortadas
De acordo com as empresas entrevistadas, jambire 
(Millettia stuhlmannii Taub.) é a espécie mais 
vendida, seguida por umbila (Pterocarpus angolensis 
Harms) e pau ferro (Swartzia madagascariensis Desv.). 
Pau preto (Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.) 
também está sob demanda, mas em menor grau, e 
pequenas quantidades de chanfuta (Afzelia quanzensis 
Welw.) também são extraídas. Os dados da província 
sobre os volumes de corte registrados, por espécie, 
mostram que jambire é a espécie mais comumente 
cortada, seguido por umbila, chanfuta, pau ferro 
e pau preto. A Figura 9 mostra a proporção e a 
quantidade de cada espécie cortada anualmente (para 
os anos que havia dados disponíveis).

Geralmente, o volume registrado de madeira 
realmente cortada é menor do que a cota autorizada 
para as licenças (significando que as empresas estão 
cortando menos do que elas têm direito, se os dados 
registrados são confiáveis). Apenas em duas ocasiões 
houve corte além da cota, conforme registrado pelos 
relatórios anuais do DPA: jambire foi cortado além 
da cota em 4.700 m3 em 2003 e 1.800 m3 em 2011.

A responsabilidade social corporativa e 
reflorestamento
No que diz respeito à responsabilidade social 
corporativa (RSC) e à questão do reflorestamento, 
as empresas entrevistadas referiram-se ao 
atual regulamento, que as obriga a pagar um 
imposto destinado a projetos governamentais de 
reflorestamento. Devido a isso, elas consideram-
se isentas de qualquer obrigação de envolverem-se 
diretamente com o reflorestamento. Da mesma 
forma, 20% das receitas auferidas pelo governo 
a partir de taxas de licença são destinadas para 
as comunidades locais afetadas pelas concessões. 

Figura 8. Multas impostas aos titulares de licença de 
concessão em 2010
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As empresas, portanto, tendem a ver a questão 
da responsabilidade social das empresas e 
reflorestamento como sendo uma responsabilidade 
do governo.

Com exceção das duas maiores empresas 
(uma moçambicana e uma chinesa), todos os 
concessionários entrevistados disseram que não se 
envolvem em atividades de responsabilidade social 

corporativa. As atividades de responsabilidade social 
por parte das maiores empresas parecem ser de 
natureza esporádica, na forma de doação de madeira 
e tábuas para as comunidades locais, bem como a 
escavação de poços durante a estação seca, em vez de 
serem uma parte formal de seus planos de negócios.

O governo opera alguns poucos viveiros para a 
produção de mudas. Em 2007, dois viveiros foram 

Figura 9. Corte de espécies (2003-2011)
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estabelecidos, e em 2008 esse número aumentou 
para cinco. Atualmente, existem nove viveiros em 
operação em Cabo Delgado. A Figura 10 mostra o 
número registrado de mudas plantadas anualmente.

Embora o número de viveiros e mudas plantadas seja 
cada vez maior, a extensão do reflorestamento ainda 
é mínima em comparação com a escala da atividade 
madeireira em Cabo Delgado.

As duas maiores empresas dizem que têm seus 
próprios programas privados de reflorestamento. 
Devido aos seus maiores investimentos, essas 
empresas têm interesse na sustentabilidade 
das florestas.

O surgimento dos concessionários chineses
Existem dados sobre a distribuição da nacionalidade 
dos concessionários para os anos de 2001, 2003 e 
2011. Examinando esses números, fica evidente a 
mudança na presença de empresas chinesas na etapa 
de extração nos últimos dez anos.

A tendência no sentido de assegurar um 
fornecimento direto de madeira encontra-se ilustrada 
na Figura 11. As empresas chinesas mudaram para a 
montante da cadeia na última década e agora operam 
na fase de extração como concessionárias. Elas 
constituem o maior grupo de atores estrangeiros na 
indústria madeireira de Cabo Delgado.

Movimentando-se à montante 
É evidente que as empresas chinesas têm 
demonstrado interesse de direcionar-se para a 
montante, com o objetivo de suprir madeira 
diretamente das florestas. Uma das razões apontadas 
por empresas chinesas para isso é que é mais 
barato do que comprar madeira dos TLSs e outros 
concessionários. Engajar-se diretamente no corte 

também significa um maior controle de qualidade 
das toras.

Um concessionário chinês integrou verticalmente 
suas operações ao longo de toda a cadeia de valor, 
desde o corte da madeira até a comercialização a 
varejo de móveis chineses na China. Começando 
como um fabricante de móveis, a empresa explicou 
que o abastecimento de madeira foi difícil, pois 
os intermediários não eram confiáveis. A empresa 
originalmente fez encomendas para TLSs. No 
entanto, os TLSs frequentemente vendiam a madeira 
para outros comerciantes, deixando a empresa com 
escassez de madeira necessária para executar suas 
operações de manufatura na China. Entrando em 
Moçambique, inicialmente, como comerciantes para 
comprar madeira de TLSs, a empresa rapidamente 
decidiu candidatar-se a uma concessão. Obter o 
controle direto da matéria-prima foi visto como a 
única forma de garantir o fornecimento de madeira 
em tempo adequado e confiável, para atender às 
necessidades de qualidade da empresa.

No entanto, de acordo com as empresas asiáticas 
entrevistadas, é cada vez mais difícil adquirir licenças 
de concessão, pois resta muito pouco “mato bom” 
em Cabo Delgado. A maior parte das florestas 
produtivas já está sob licenças de concessão. Além 
disso, a obtenção de uma licença é cara e consome 
tempo. Para concessão de maiores áreas, a licença 
precisa ser aprovada pelo governo em Maputo, o que 
significa que uma boa rede e boas relações para além 
do departamento da província são necessárias para 
assegurar um processo de solicitação tranquilo, de 
acordo com um entrevistado.

Acesso ao capital
Os concessionários chineses adquirem capital 
de várias fontes. O acesso ao capital através de 
empréstimos bancários na China não foi mencionado 
pelos entrevistados. Um entrevistado de uma 
das grandes empresas chinesas explicou que é 
extremamente difícil obter um empréstimo bancário 
na China para investimentos na indústria madeireira. 
O proprietário de uma empresa afirmou que ele 
usou suas próprias economias pessoais para iniciar 
seu negócio em Moçambique. Outra empresa com 
fábricas na China registrou o investimento de capital 
para financiar a licença de concessão. No entanto, 
outra empresa concessionária explicou que estava 
recebendo adiantamento de recursos de uma empresa 
de manufatura da China. Quando questionadas 
se alguma assistência foi oferecida pela embaixada 
chinesa, todas as empresas responderam que não 

Figura 11. Titulares de concessões por nacionalidade 
(2001-2011)
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havia cooperação e muito pouca comunicação com a 
embaixada chinesa.

Titulares de Licenças Simples
Até muito recentemente, a licença simples era 
válida por apenas um ano, dando ao seu detentor 
o direito de cortar certa quantidade de espécies 
prédeterminadas de madeira em uma área específica. 
O corte acima das cotas estabelecidas resultaria, 
teoricamente, na imposição de multas aos TLS. No 
entanto, no início de 2012, os regulamentos relativos 
às licenças simples foram alterados, e as licenças 
simples agora são válidas por cinco anos. Similar à 
licença de concessão, os candidatos às licenças simples 
agora também são obrigados a fornecer um plano de 
manejo e inventário florestal.

Acesso ao capital
As exigências para solicitação de uma licença simples 
são menores e muito menos custosas do que aquelas 
previstas para a concessão. Enquanto os novos 
regulamentos colocam mais exigências para licenças 
simples, semelhantes àquelas para concessões, 
elas ainda são reservadas apenas para cidadãos 
moçambicanos. Como resultado, as empresas 
estrangeiras que não conseguem atender aos critérios 
estipulados para as concessões estabelecerem parcerias 
informais com os moçambicanos, como forma de ter 
acesso direto à madeira através do adiantamento de 
financiamento para o TLS. Em troca do capital para 
pagar a licença e os equipamentos necessários, a TLS 
fornece a madeira para a entidade estrangeira que 
fornece o financiamento. Outra maneira através da 
qual os comerciantes/serradores facilitam as operações 

dos TLSs é alugando o equipamento necessário, 
com o pagamento sendo realizado tanto na forma de 
madeira ou de dinheiro.

Contra as expectativas iniciais, as empresas comerciais 
entrevistadas relataram que o adiantamento de 
financiamento é de fato altamente arriscado e 
repleto de conflitos. Não há garantias de que um 
TLS não vá vender a madeira para uma empresa 
que não seja aquela que forneceu os recursos. Após 
a exploração, os TLSs tendem a vender as toras 
pelo maior lance, em vez de vender as toras por 
um preço com desconto para o seu financiador (o 
comerciante), como inicialmente acordado. Embora 
ainda possa ocorrer ocasionalmente, essa não é uma 
estratégia na qual os comerciantes e concessionários 
exportadores gostariam de contar. O adiantamento de 
financiamento foi abandonado em grande parte, de 
acordo com vários entrevistados.

Conflitos
Vários entrevistados disseram que os TLSs muitas 
vezes cortam madeira fora de sua área designada. 
Portanto, de acordo com um representante de uma 
ONG, muitas vezes eles se envolvem em conflitos 
com as comunidades locais. Se a um TLS é atribuída 
uma área A, 20% da taxa de licença serão retornados 
para a comunidade local na área A. No entanto, 
o TLS frequentemente entra em acordo informal 
com o líder da comunidade de uma área vizinha 
(B) e corta madeira na área B. Isso origina grande 
ressentimento e raiva entre as pessoas na área B, pois 
esses não recebem nenhuma compensação pelo corte 
de suas florestas.

Figura 12. Volume de madeira solicitado, autorizado e cortado (m3) 2006-2011
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Volumes solicitados, autorizados e cortados
A cada ano, os titulares de licença devem solicitar 
autorização do DPA para cortar madeira em suas 
áreas designadas. Os titulares de licenças também 
devem apresentar um relatório ao DPA sobre quanta 
exploração madeireira foi realizada durante o ano. 
Os dados sobre os volumes de corte autorizados 
para os TLSs e os volumes realmente cortados 
contêm lacunas graves, com informações completas 
disponíveis apenas para 2006 e 2007, sobre o quanto 
foi solicitado pelo TLSs, aprovado pelo governo, e, 
finalmente, cortado (ver Figura 12). Em ambos os 
anos, os volumes solicitados superaram em muito os 
volumes de corte autorizados.

Os volumes de corte autorizados têm permanecido 
relativamente estáveis ao longo dos anos, 
independentemente da mudança no número de 
atores. Foram relatados cortes além do permitido 
em 2010. Embora seja incomum que os valores 
totais mostrem a ocorrência de corte excessivo de 
madeira, de acordo com especialistas florestais em 
Cabo Delgado, o corte excessivo de certas espécies 
é frequente. Isso é compensado pelo corte menos 
intenso do que a quantidade permitida para outras 
espécies. Infelizmente, os dados sobre corte por TLSs 
em nível de espécie não estão disponíveis.

Infrações
Existem dados detalhados sobre infrações e multas 
para 2010. A Figura 13 ilustra as várias infrações 
registradas por TLSs e Furtivos. No total, 27 

infrações cometidas por TLSs foram registradas 
em 2010, mas apenas onze multas foram pagas. As 
infrações mais comuns foram o corte de espécies não 
autorizadas e o transporte de madeira sem licença, 
seguidas do corte excessivo de espécies licenciadas e 
corte no período de entressafra.

Atividade da cadeia de valor
Depois de cortar as árvores, os TLSs vendem as 
toras para comerciantes ou concessionários que as 
transportam para suas serrarias. O preço pago pela 
madeira não é estável, dependendo da época do 
ano e da qualidade das toras. Em média, o preço 
gira em torno de USD 300/m3 para as espécies 
mais procuradas. Os comerciantes relataram pagar 
aos TLSs um preço ligeiramente inferior ao que os 
concessionários recebem porque a qualidade das 
toras fornecidas pelos TLSs é muitas vezes inferior. 
Os TLSs não têm a mesma capacidade de encontrar, 
cortar e transportar as maiores toras que poderiam 
aumentar o valor da madeira, uma vez que menos 
resíduo é produzido durante o processamento das 
toras. Informantes-chave explicaram que a maioria 
dos TLSs são recém-chegados à indústria, com pouco 
conhecimento ou experiência prévia, resultando 
em gestão ineficiente da exploração madeireira. 
De acordo com informantes-chave e empresas 
entrevistadas, a indústria da madeira é erroneamente 
vista como altamente lucrativa por aqueles que 
não estão diretamente envolvidos com ela. Além 
disso, Cabo Delgado é uma província pobre, com 
poucos outros setores desenvolvidos. Assim, a 
madeira é a única atividade geradora de renda além 
da agricultura, a mineração em pequena escala e 
o turismo. Isso pode mudar nos próximos anos, 
por causa da descoberta de petróleo e gás em Cabo 
Delgado, o que pode desviar o interesse atual na 
madeira para outros setores.

Furtivos
Não foram entrevistados atores desse grupo. No 
entanto, a sua existência é evidente, a partir de 
entrevistas com carpinteiros locais, comerciantes e 
agentes de fiscalização de atividades florestais.

De acordo com comerciantes e agentes da 
silvicultura, a madeira cortada por furtivos é 
comumente retirada de parques de conservação. 
Comerciantes relataram que é muito fácil obter 
madeira de áreas protegidas, e que madeireiros ilegais 
lhes oferecem essa madeira frequentemente.

Figura 13. Multas impostas aos Titulares de Licença 
Simples em 2010
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Foi relatado que o preço para a madeira cortada 
ilegalmente (ver Figura 14) é menor do que aquela 
cortada por titulares de licenças, pela mesma razão 
que os TLSs recebem um preço mais baixo do que 
os concessionários: a qualidade das toras é inferior. 
Essa prática também foi identificada na província 
de Zambézia por Mackenzie e Ribeiro (2009, 27). 
De acordo com os comerciantes, toras cortadas 
por madeireiros ilegais são de baixa qualidade, já 
que os furtivos não possuem as habilidades ou os 
equipamentos necessários para selecionar as árvores 
melhores e maiores. Os comerciantes disseram que, 
portanto, a compra de toras cortadas ilegalmente não 
compensa o risco de ser pego.

Carpinteiros informais produzindo móveis para o 
mercado local afirmaram que compram suas toras de 
vendedores na beira de estradas, que provavelmente 
não possuem licença. Embora nenhuma empresa 
entrevistada admitisse a compra de madeira ilegal, 
furtivos entrevistados em Zambézia afirmaram 
que vendem regularmente para comerciantes 
(Mackenzie e Ribeiro 2009). É difícil estimar a 
extensão das atividades de furtivos uma vez que 
nenhum negócio formal admitirá que recebem seu 
abastecimento de madeira deles. No entanto, vários 
comerciantes afirmaram que muitas vezes recebem 
ofertas de madeira ilegal de áreas de conservação. Um 
concessionário com concessões perto da fronteira 
com a Tanzânia manifestou frustração com a 
exploração generalizada por furtivos tanzanianos em 
florestas licenciadas para ele. Com base nas evidências 
encontradas em Zambézia por Mackenzie e Ribeiro 
(2009), há motivos para acreditar que a extensão da 

extração ilegal de madeira também é substancial em 
Cabo Delgado.

5.2.2 Serrarias: processamento primário

Há dois grupos principais de agentes na fase de 
processamento primário: TLCs e comerciantes. 
Os concessionários, por lei, devem possuir uma 
serraria. Eles estão, portanto, presentes na fase 
de processamento primário da cadeia de valor, 
independentemente da nacionalidade da empresa.

Mais de 80% das empresas comerciais chinesas 
entrevistadas que operam serrarias iniciaram 
suas atividades em Cabo Delgado como simples 
comerciantes, envolvidas apenas na compra de 
madeira. Desde a proibição da exportação de toras 
em 2007, os comerciantes chineses passaram cada 
vez mais a operar serrarias para processar a madeira 
comprada de TLSs, que não são obrigados por lei a 
possuir máquinas de processamento.

Insumos: abastecimento de madeira
Como os concessionários também devem operar uma 
serraria, naturalmente usam madeira de suas próprias 
concessões. Além disso, eles recebem abastecimento 
de madeira de outras concessões e de TLSs. Empresas 
chinesas parecem obter madeira de uma gama maior 
de fornecedores do que as empresas moçambicanas. 
Uma empresa chinesa informou que dois terços de 
sua madeira são provenientes de TLSs, com o terço 
restante vindo de sua concessão.

Uma empresa moçambicana relatou que sua serraria 
também é alugada para processar a madeira comprada 
por TLSs que desejam vendê-la para comerciantes 
que não têm instalações de processamento em 
Moçambique ou por comerciantes que compraram 
toras e desejam exportá-las como madeira processada.

Duas em cada três empresas comerciais relataram que 
frequentemente recebem ofertas para comprar toras 
cortadas ilegalmente em reservas naturais. Contudo, 
foi afirmado que a qualidade das toras cortadas por 
furtivos é de qualidade inferior, devido à sua falta 
de habilidade e equipamentos, sendo que não é do 
interesse financeiro das empresas comprar madeira 
desses atores, nem vale a pena o risco.

Custos de insumos
Foi consistentemente relatado que as toras são 
compradas pelos concessionários e vendidas para 
empresas de comércio por cerca de USD 300/m3 

Figure 14. Madeira cortada ilegalmente, apreendida 
por agentes responsáveis pela aplicaãó dos 
regulamentos florestais no sul de Cabo Delgado

Foto de Huang Wenbin
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para jambire, a espécie mais procurada. Os preços 
para as outras espécies encontram-se em uma faixa 
semelhante (USD 250-350), de acordo com os 
concessionários e comerciantes entrevistados, tanto 
por compradores como por vendedores, com os 
vendedores geralmente relatando um valor um pouco 
maior e os compradores um valor um pouco menor.
O preço varia conforme a época do ano e a qualidade 
das toras. Os TLSs normalmente recebem preços 
mais baixos, já que suas toras são geralmente 
menores e de pior qualidade do que aquelas cortadas 
em concessões.

O preço para as toras tem permanecido relativamente 
estável ao longo dos últimos dez anos, de acordo com 
quase todos os entrevistados.

Emprego
O número de pessoas empregadas em serrarias 
parece ser consistente entre 30-40 trabalhadores 
de tempo integral, com os maiores concessionários 
contratando mais trabalhadores (em alguns casos, 
mais de 100 trabalhadores de tempo integral). 

Serradores chineses e asiáticos também relataram ter 
equipes com 3-4 chineses no campo. Isso também 
vale para uma empresa moçambicana que opera com 
máquinas chinesas.

Máquinas para processamento
Todas as empresas chinesas entrevistadas operam suas 
serrarias usando máquinas chinesas. Uma empresa 
asiática não chinesa e uma empresa moçambicana 
também usam equipamentos chineses para 
processamento, e contratam trabalhadores chineses 
para operá-los. Empresas moçambicanas e de outras 
nacionalidades, por outro lado, geralmente relataram 
o uso de máquinas de Portugal, África do Sul 
e Suécia.

As razões relatadas para o uso generalizado 
de máquinas chinesas (ver Figura 15) foram a 
familiaridade com o equipamento e a língua de 
instrução. O custo de tais máquinas é também menor 
do que aquelas de origem europeia, e de qualidade 
superior às sul-africanas, de acordo com uma empresa 
moçambicana e um especialista em silvicultura 
na área.

Figure 15. Maquinário importado da China

Foto de Sigrid-Marianella Stensrud Ekman
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O custo do equipamento chinês usado para produzir 
madeira serrada, relatado por duas empresas, está 
na faixa de CNY 150.000-210.000 (USD 24.000-
34.000) por máquina de corte. A taxa de conversão 
(indicando o quanto de uma tora, é realmente 
transformado em madeira serrada e quanto de 
resíduo é produzido) foi consistentemente relatado 
como estando na faixa de 70-80%.

O maquinário chinês tem uma alta taxa de 
depreciação, requer reparos frequentes e, em geral, 
tem uma vida curta. Uma empresa informou ter de 
substituir as suas máquinas a cada ano, devido ao uso 
intenso. Argumentou-se que, apesar das exigências 
de alta manutenção, as peças são baratas e fáceis de 
importar da China, tornando preferível operar com 
máquinas chinesas.

A diferença de qualidade entre as máquinas chinesas 
e europeias foi visível a partir de visitas às serrarias. 
O maquinário chinês relativamente novo já tinha 
começado a enferrujar, enquanto a máquina sueca 
mostrou pouco desgaste mesmo estando em uso há 
alguns anos.

Capacidade de processamento
Não é de surpreender que a produção das serrarias 
mostrasse uma correlação com o tamanho das 
concessões detidas pelas respectivas empresas 
(o acesso aos insumos). A maioria das empresas 
tem uma capacidade de processamento de 
3.000- 4.000 m3/ ano, com as maiores empresas 
relatando o dobro dessa capacidade de produção.

As empresas que empregam o uso de máquinas 
da EU informaram que têm significativo excesso 
de capacidade de processamento, mas que não 
dispõe de recursos para comprar toras adicionais 
de TLSs. Eles tentam remediar a situação alugando 
as máquinas para TLSs e/ou comerciantes que não 
possuem sua própria serraria em Cabo Delgado. 
Um entrevistado sugeriu que a exigência para que 
todos os concessionários possuam instalações para 
processamento é um desperdício. De acordo com um 
especialista em silvicultura, diversos concessionários 
simplesmente compram equipamento barato e 
ineficiente para atender aos critérios necessários para 
a obtenção de uma concessão, sem qualquer intenção 
de realmente usá-lo. Dispor de menos serrarias com 
máquinas mais eficientes reduziria os custos através 
de alcançar economias de escala, e produziria o 
mínimo de desperdício.

Linhas de produtos
Tábuas simples são, de longe, o produto de madeira 
mais comum em Cabo Delgado. Apenas duas 
empresas informaram que não produzem apenas 
madeira serrada: uma empresa chinesa e uma 
moçambicana. De longe, essas são as duas maiores 
empresas na província, e têm capacidade para 
diversificar e desenvolver suas linhas de produtos. Os 
produtos adicionais, que consistem principalmente 
de pisos e acessórios para casas, como portas 
e janelas, são vendidos no mercado interno. A 
empresa moçambicana também usa esses produtos 
para abastecer os seus próprios empreendimentos 
imobiliários e projetos de construção. A empresa 
chinesa produz atualmente 3.000 m2 de piso por 
ano, mas a fábrica está em fase de renovação com 
investimento de “vários milhões” de CNY para 
aumentar a produção para 300.000 m2/ano após a 
conclusão. Devido ao forte e rápido crescimento do 
mercado imobiliário de Moçambique, pode haver 
demanda suficiente para absorver essa oferta, mas 
a empresa chinesa ainda tem que estabelecer um 
escritório de vendas e um plano de comercialização. 
Ambas as empresas salientaram a importância do 
desenvolvimento de suas linhas de produtos, a fim 
de sobreviver na indústria madeireira moçambicana. 
As empresas relataram que o mercado sul-africano é 
insignificante e estagnado, enquanto o mercado da 
UE é impermeável devido à falta de certificação como 
a concedida pelo FSC.

Uma empresa chinesa, que também opera à jusante 
da cadeia de valor, na fabricação de móveis na China, 
afirmou que está estudando a possibilidade de 
desenvolver sua linha de produtos em Cabo Delgado 
para incluir obras de arte e esculturas, a fim de fazer 
pleno uso de resíduos da madeira resultantes do corte 
de toras em pranchas. No momento da entrevista, 
eles não tinham certeza se o custo para importar 
a mão de obra e os equipamentos necessários 
valeria a pena.

Mercados para a madeira serrada
Após o processamento, as empresas moçambicanas 
vendem a madeira serrada para os concessionários 
chineses ou empresas comerciais asiáticas que, em 
seguida, a exportam para a China.

Como a maioria das empresas moçambicanas é 
incapaz de obter a certificação do FSC obrigatória 
para exportar para a Europa, elas se limitam a vender 
para países onde essa certificação não é necessária. 
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A China é o único comprador significante da 
madeira moçambicana. As empresas madeireiras em 
Moçambique são, portanto, sujeitas às exigências 
específicas dos consumidores chineses. A madeira 
moçambicana é usada principalmente para produzir 
móveis chineses de estilo antigo. É considerado difícil 
realizar o processamento de madeira em Moçambique 
para gerar produtos que atendam a demanda chinesa, 
devido à falta de habilidades necessárias para produzir 
esses móveis.

Barreiras para o processamento avançado em 
Moçambique
A maioria das empresas que operam em Cabo 
Delgado só se compromete com o processamento 
mínimo de madeira necessário para cumprir as 
exigências para exportação, com a maior parte 
do processamento de valor agregado ocorrendo 
na China.

Das empresas entrevistadas, mais de 50% tinham 
considerado os incentivos fiscais dados pelo governo 
moçambicano para empresas mais à jusante. No 
entanto, atualmente nenhuma das empresas aproveita 
esses incentivos. Algumas empresas solicitaram 
a redução do imposto, mas não conseguiram a 
aprovação. Três quartos dos entrevistados que tinham 
considerado usar os incentivos informaram que os 
processos de solicitação e qualificação eram muito 
difíceis e excessivamente burocráticos; e uma empresa 
alegou que os incentivos eram insignificantes em 
relação ao esforço necessário para obtê-los. As duas 
maiores e mais bem-sucedidas empresas madeireiras 
em Cabo Delgado estavam entre aquelas que tinham 
considerado os incentivos, mas que não tinham sido 
capazes de se beneficiarem deles. Isso indica o nível 
de dificuldade existente para empresas menores, que 
não têm capacidade suficiente para acompanhar tais 
procedimentos burocráticos.

Empresas comerciais exportadoras e concessionárias 
entrevistadas expressaram o desejo de exportar 
toras não processadas, que são cotadas no mercado 
chinês a um preço mais elevado do que a madeira 
serrada. Outras barreiras para um processamento 
mais avançado em Moçambique identificadas foram 
as seguintes:
 • O mercado chinês tem requerimentos específicos 

e rigorosos para a madeira. Os compradores, 
portanto, preferem toras, pois essas lhes dão uma 
maior liberdade em termos de uso da madeira. 
O processamento das toras em madeira serrada 

reduz o valor da madeira no mercado chinês 
(40% dos entrevistados).

 • Há uma falta de habilidades e tecnologia em 
Moçambique para processar a madeira em 
produtos desejados pelo mercado chinês. 
O maquinário necessário é caro e exigiria 
muito capital para ser enviado e instalado, 
e para a contratação de trabalhadores 
qualificados expatriados para operá-lo (40% 
dos entrevistados).

 • Sem a certificação do FSC, os produtos de 
madeira de Moçambique não têm outro mercado 
senão a China. O mercado chinês exige apenas as 
toras. “A Europa não aceita produtos de madeira 
de Moçambique, e o mercado chinês não os 
quer” (20% dos entrevistados).

 • Os incentivos apresentados pelo governo de 
Moçambique têm pouco efeito sobre a decisão 
sobre continuar ou não o processamento de 
madeira em Moçambique, visto que o mercado 
chinês simplesmente não demanda madeira 
com um alto grau de processamento (33% 
dos entrevistados).

 • Um entrevistado chinês informou que tentou 
alocar mais operações de processamento para suas 
instalações em Moçambique, mas isso era muito 
caro, e ele já voltou a produzir apenas madeira 
serrada básica que cumpre os requisitos mínimos 
para exportação.

 • A madeira moçambicana é usada principalmente 
para produzir móveis de estilo chinês antigo. Não 
só as habilidades para esse tipo de manufatura 
não existem em Moçambique, mas também 
o transporte do produto final para a China 
seria mais caro do que o transporte de toras, 
uma vez que os móveis ocupam mais espaço. 
“Simplesmente não faz sentido se envolver 
com fabricação em Moçambique”, disse um 
dos entrevistados.

Para resumir os resultados, no momento, só há 
um mercado real disponível para madeira de 
Moçambique: a China. Os produtos exigidos pelo 
mercado chinês são culturalmente muito específicos e 
exigem habilidades distintas e uma compreensão dos 
gostos dos consumidores chineses.

Existem habilidades em carpintaria em Moçambique. 
Carpinteiros informais de pequena escala podem ser 
vistos operando em oficinas primitivas em Pemba e 
vendendo seus produtos ao longo da estrada. Apesar 
da natureza básica dessas oficinas improvisadas, um 



24   Sigrid-Marianella Stensrud Ekman, Huang Wenbin e Ercilio Langa

alto nível de elaboração é exibido nos produtos que 
eles produzem.

A fim de promover o processamento em 
Moçambique, uma dessas duas coisas deve mudar: 
os fabricantes moçambicanos devem adquirir 
habilidades competitivas para produzirem móveis 
de estilo chinês antigo comparável aos fabricantes 
chineses, ou as empresas madeireiras de Moçambique 
devem ter acesso a outros mercados, talvez através da 
certificação pelo FSC. Apesar de algum crescimento, 
o mercado interno é limitado, e os mercados 
vizinhos, como a África do Sul, são considerados 
insignificantes.

Todas as empresas que foram perguntadas por que 
não tinham um certificado do FSC responderam que 
não estavam interessadas na certificação FSC porque 
ela só pretendia exportar para o mercado chinês 
(isso foi indicado por empresas chinesas), ou que era 
impossível cumprir os requisitos para certificação do 
FSC, devido à falta de capacidade. Um entrevistado 
disse que um dos critérios para a certificação FSC 
é que não se permite nenhuma caça sem licença na 
concessão. No entanto, a lei moçambicana estipula 
que a população local tem o direito de caçar para 
subsistência em concessões, ou seja, as empresas 
não podem negar ou impedir a caça dentro de suas 
concessões. Portanto, a lei moçambicana contradiz as 
exigências do FSC e torna o certificado inatingível, de 
acordo com o entrevistado.

5.2.3 Exportação e transporte

Quase toda a madeira de Cabo Delgado é exportada 
para a China, com quantidades menores sendo 
enviadas para países do sudeste Asiático, como 
Vietnã, Tailândia e Cingapura. Os principais agentes 
que operam nesse segmento da cadeia de valor são 
as empresas asiáticas de comércio (uma empresa 
de comércio é definida aqui como uma empresa 
que não é titular de uma licença de concessão), 
concessionárias chinesas e agentes de transporte. 
Concessionárias de Moçambique não exportam 
para a China regularmente, ao invés disso, vendem 
sua madeira para empresas comerciais chinesas e 
concessionárias chinesas que se dedicam à exportação. 
Outras concessionárias estrangeiras também se 
envolvem na exportação, mas em uma escala 
muito menor. Os destinos das exportações estão 
intimamente ligados à origem da empresa.

Dados detalhados sobre os destinos e os volumes de 
exportação são difíceis de obter, mas estão disponíveis 

para 2010. A Figura 16 ilustra o domínio da Ásia, 
particularmente da China, como o principal mercado 
para a madeira moçambicana.

Em meados da década de 1990, a exportação 
de madeira moçambicana de Cabo Delgado foi 
dominada por comerciantes sul-africanos, que 
começaram a abastecer o mercado chinês. Dentro 
de cinco anos, os comerciantes chineses tinham 
estabelecido suas próprias ligações comerciais 
com madeireiros moçambicanos e excluíram 
os intermediários sul-africanos. Uma empresa 
de comércio confirmou a hipótese de que os 
comerciantes chineses estão mudando das partes 
centrais do país para o norte, em busca de novas 
fontes de madeira em Moçambique.

Movimentando-se à montante
No total, existem 16 agentes registrados no DPA 
como exportadores oficiais da madeira, dos quais 
nove têm a sua própria concessão. Pelo menos 12 
dos exportadores são de origem asiática, a maioria 
chineses, e quase todos abastecem o mercado chinês. 
Três das empresas exportadoras entrevistadas são 
“comerciantes puros”, que se dedicam apenas à 
exportação/importação de madeira em Moçambique. 
Essas empresas não realizam quaisquer operações à 
montante além da serração (devido à proibição de 
exportação de toras).

Das empresas entrevistadas, apenas uma empresa de 
exportação com operações à jusante (como fábricas 
de móveis na China) também detém licenças de 
concessão em Cabo Delgado, em Moçambique 

Figura 16. Exportações de madeira por destino 
2010 (m3)
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ou em outro lugar, o que ilustra como as empresas 
de manufatura excluíram o intermediário (o 
comerciante), a fim de melhor controlar o 
fornecimento de madeira.

Há uma percepção generalizada de que as empresas 
chinesas primeiro se estabelecem como comerciantes 
antes de movimentarem-se à montante, através 
da aquisição de concessões. Dois em cada três 
concessionários chineses entrevistados tinham 
iniciado operações como comerciantes antes de 
tornarem-se concessionários, confirmando que 
alguns comerciantes movimentarem-se à montante. 
Uma empresa de comércio entrevistada manifestou 
interesse em adquirir uma concessão no futuro. No 
entanto, duas em cada três empresas comerciais 
entrevistadas responderam que não estavam pensando 

em mover-se à montante porque não há suficiente 
floresta de boa qualidade restante para justificar 
o investimento. A busca de concessões em Cabo 
Delgado parece estar estagnada porque as áreas mais 
rentáveis já foram licenciadas.

A Figura 17 ilustra a distribuição das empresas em 
Cabo Delgado e suas operações ao longo da cadeia 
de valor. Uma empresa chinesa está totalmente 
integrada verticalmente ao longo de toda a cadeia de 
valor, ao passo que a maioria das empresas chinesas 
opera na metade da cadeia de valor, ou seja, desde 
a extração até a exportação, ou da exportação até a 
manufatura/venda a varejo na China. Como ilustrado 
na Figura 17, há empresas moçambicanas envolvidas 
na exportação de madeira para a China.
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Acesso ao capital: financiamento adiantado 
Uma empresa de comércio chinês entrevistada 
recebeu financiamento adiantado de uma empresa 
de fabricação de móveis da china. A empresa 
investidora envia uma equipe para Cabo Delgado 
durante a temporada de corte para inspecionar a 
qualidade da madeira comprada pela empresa de 
comércio e para monitorar as operações da empresa 
de comercialização, para garantir que o acordo não 
seja quebrado. Nenhuma outra empresa relatou ter 
recebido financiamento adiantado.

Embalagem
Os agentes de transportes fornecem contêineres 
para as serrarias onde é colocada a madeira e que, 
posteriormente, são apanhados pelo agente de 
transporte. Os agentes de transporte ressaltaram 
que eles não se envolvem no carregamento dos 
contêineres. Durante o processo de embalagem, dois 
funcionários da DNTF e um funcionário aduaneiro 
devem estar presentes para registrar e aprovar o 
processo. Somente contêineres com 20 metros 
de comprimento são usados para a exportação de 

madeira em Cabo Delgado, de acordo com os agentes 
de transporte entrevistados. Esses podem conter cerca 
de 10-12 m3 de madeira.

Transporte
O custo para transporte de um contêiner de Pemba 
para vários portos na China foi consistentemente 
relatado como estando em torno de USD 2.000, 
por ambas as agências de transporte e empresas 
exportadoras. Dependendo da empresa de transporte, 
a carga é enviada a um porto intermediário – no caso 
dos nossos entrevistados, Cingapura ou Comores – 
onde os contêineres são reembalados e carregados 
em navios em rota para os vários destinos finais. 
Isso é feito porque não é eficiente estabelecer rotas 
marítimas diretas de Cabo Delgado a todos os 
portos da China (Guangzhou, Hong Kong, Fujian e 
Xangai), uma vez que as quantidades de madeira para 
cada destino não são suficientes. Cabo Delgado não 
exporta outros bens em grandes quantidades para a 
China, que economicamente justifiquem rotas diretas 
para o país.

Figura 18. Serraria chinesa em Pemba, província de Cabo Delgado

Foto de Sigrid-Marianella Stensrud Ekman
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A madeira está sujeita a impostos de exportação na 
faixa de 5-10% para a madeira processada e 15-25% 
para as toras (somente madeira de primeira classe 
está sujeita à proibição de exportação de tora). Para 
um contêiner cheio de madeira no valor de USD 
3.300/m3 (toras) e USD 4.200/m3 (madeira serrada), 
isso representaria um imposto de USD 480-750 e 
USD 210-420, respectivamente, para cada contêiner 
de madeira expedido para o exterior.

A exportação ilegal de toras
A exportação ilegal de toras é um problema 
generalizado, de acordo com vários informantes-
chave. Uma vez que a madeira na forma de toras 
recebe um preço mais elevado do que a madeira 
serrada no mercado chinês, as empresas têm um 
forte incentivo para violar as regulamentações para 
exportação de toras. A seguinte estrutura de custos foi 
relatada para os vários subornos que precisam devem 
ser pagos, a fim de exportar um contêiner (11 m3) de 
toras:
 • dois funcionários da DNTF, USD 75 cada
 • um funcionário aduaneiro, USD 70
 • um funcionário de alto escalão do DPA ou órgãos 

governamentais superiores, USD 200
 • um “arranjador” ou intermediário organizando a 

entrega e negociação dos subornos, USD 100. 

Os custos dos pagamentos laterais (de suborno) por 
contêiner de toras equivalem, portanto, a USD 520, 
fazendo com que o custo total para o transporte de 
um contêiner de toras de madeira de primeira classe 
para a China fique em torno de USD 2.520.

De acordo com informantes-chave em Cabo 
Delgado, contêineres com madeira ilegal (se foi 
ilegalmente cortada ou ilegalmente exportada como 
toras) são identificados no porto apenas se uma ou 
mais pessoas na estrutura de custos listada acima não 
recebeu o pagamento. Ser pego, portanto, tem pouco 
a ver com o aumento da eficiência da aplicação da lei. 
Para reduzir a possibilidade de contrabando, o porto 
de Quelimane, Zambézia, agora exige que todos os 
contêineres sejam embalados no local, em vez de na 
serraria (Mackenzie e Ribeiro 2009, 46). Esse poderia 
ser um exemplo a ser seguido por Pemba.

Enquanto os custos adicionais de envio causados 
pela corrupção não forem ultrapassados pela perda 
de receita com o preço mais baixo pago pela madeira 
serrada, o problema da exportação ilegal de toras 
provavelmente continuará a existir.

5.2.4 O mercado chinês
A metade das empresas exportadoras asiáticas 
entrevistadas relatou o uso de madeira importada 
para suprir suas próprias operações de fabricação 
de móveis na China. Essas mesmas empresas, de 
acordo com dados detalhados de 2010, exportam 
apenas para a China. As outras empresas comerciais 
exportam principalmente para a China, onde eles 
vendem a madeira para fábricas de móveis chineses, 
geralmente com base em pré-encomendas. Uma 
empresa que integrou totalmente suas operações 
ao longo da cadeia de valor, desde a extração em 
Moçambique até a venda à varejo de móveis chineses, 
explicou que a decisão de adquirir uma concessão 
ocorreu devido às falhas frequentes no atendimento 
de suas encomendas, pelos fornecedores.

De acordo com as empresas entrevistadas, a madeira 
moçambicana é usada exclusivamente para produzir 
móveis de estilo antigo (Ming e Qing) para o 
mercado chinês. Não há reexportação significativa de 
madeira de Moçambique na forma de móveis para os 
mercados europeus ou outros membros da OECD.

Dada a preferência maior por toras ao invés de 
madeira serrada, as toras alcançam um preço mais 
elevado no mercado chinês. Enquanto a madeira 
serrada custa USD 600-650/m3, as toras comumente 
são valorizadas em cerca de USD 100 a mais, 
alcançando um valor de USD 750/m3, de acordo 
com comerciantes entrevistados.

As empresas madeireiras que são requeridas por lei 
a processar a madeira antes de entrar no mercado 
internacional devem, portanto, não apenas arcar com 
os custos adicionais associados com o funcionamento 
de uma serraria, mas também enfrentam um valor 
mais baixo para o seu produto na China. Devido à 
falta de certificação do FSC, as empresas que operam 
em Moçambique têm poucos mercados alternativos 
para recorrer. Além disso, a madeira moçambicana 
deve competir com a madeira de outros países que 
podem não estar sujeitos a proibições de exportação 
de toras. Há um enorme incentivo para as empresas 
exportarem madeira em toras ilegalmente.

No entanto, o diferencial de preços entre toras e 
madeira serrada parece estar se fechando. A Figura 19 
exibe o preço de jambire (em toras e madeira serrada) 
no mercado chinês, entre 2007 e 2012. O preço da 
madeira sofreu uma queda acentuada no final de 
2007 e início de 2008. A madeira serrada exibiu 
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uma menor diminuição no preço do que as toras, 
resultando na redução da diferença entre os dois 
produtos (Figura 20).

Parece que, nos últimos cinco anos, o valor da 
madeira serrada vem aumentando em relação ao 
das toras. No entanto, o preço da madeira serrada 
ainda é mais baixo do que o das toras. Além disso, 

Figura 19. Preço de jambire no mercado chinês (2007-2012)

Mercado Internacional de Madeira de Guangdong Yuzhu, maio de 2012

CN
Y/
m

3

6.000

5.500

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Madeira serrada

Toras

Figura 20. Diferença de preços entre toras e madeira serrada (2007-2012)

Mercado Internacional de Madeira de Guangdong Yuzhu, maio de 2012
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são necessários 1,4 m3 de toras para produzir 1 m3 
de madeira serrada, com base nas taxas de conversão 
apresentadas por serradores em Cabo Delgado.

Apesar de a serração poder criar empregos adicionais, 
o processamento de madeira em madeira serrada, 
ironicamente, não cria valor agregado, devido à 
estrutura de preços vigente para as toras, comparada 
aquela em vigor para a madeira serrada.

5.3 Outros resultados
As empresas moçambicanas acreditam que as 
empresas chinesas operam de forma colaborativa 
e organizada, fixando o preço da madeira em um 
nível inferior ao preço vigente no mercado. As 
empresas chinesas, por outro lado, afirmaram que 
a competição entre elas é implacável. Vários outros 
relatos confirmam que as empresas chinesas não 
parecem cooperar entre si ou permanecerem unidas. 
A embaixada chinesa não fornece apoio ou assistência 
a essas empresas, nem exerce qualquer controle ou 
supervisão geral dos operadores chineses.

Ambas as associações comerciais chinesas e 
moçambicanas relataram que seus membros tinham 
tentado conspirar, a fim de fixar o preço da madeira. 
No entanto, em ambos os casos os resultados foram 
infrutíferos. Assim que uma empresa tentou quebrar 
a fixação de preços, as outras rapidamente seguiram 
o exemplo. Há indícios de que o preço da madeira é 
estabelecido pelas forças de mercado, e não por um 
sistema quasi-oligopólico criado por atores privados 
em Moçambique. Devido ao elevado número de 
atores, tanto do lado da oferta como do lado da 
demanda, com relativa facilidade para entrada e saída 
no setor, bem como a homogeneidade de produtos, a 
situação assemelha-se a uma concorrência perfeita.

5.4 Exportação de madeira legal 
versus ilegal, para a China
A Figura 21 mostra um cálculo aproximado da 
estrutura de custos e receitas para madeira exportada 
legalmente versus ilegalmente (exportação de madeira 
de primeira classe como toras).

Embora o cálculo acima seja baseado em dados 
brutos e simples, esse fornece uma indicação dos 
fortes incentivos financeiros para a prática da 
exportação ilegal de madeira de primeira classe 
na forma de toras. Além disso, esses cálculos não 
incluem os custos totais de funcionamento de uma 

serraria, o que reduziria ainda mais a rentabilidade de 
conduzir negócios de forma legal.

É importante salientar, no entanto, que os custos 
com a mão de obra moçambicana são muito mais 
baixos do que aqueles praticados na China. O salário 
mínimo de 2012 para um trabalhador agrícola 
de Moçambique foi fixado em USD 85 por mês, 
quase metade de um trabalhador chinês (USD 190 
por mês, média para a província de Fujian-
Guangdong). Assim, a maior demanda por toras 
ao invés de madeira serrada não pode ser explicada 
pelos menores custos de mão de obra na China. A 
falta de habilidades necessárias para a produção de 
móveis em estilo chinês, ou mesmo de componentes 
semitransformados para tais produtos, poderia 
explicar a preferência por serrarias chinesas sobre 
aquelas baseadas em Moçambique, apesar do enorme 
diferencial no custo de mão de obra.

Mackenzie e Ribeiro (2009), realizando uma 
pesquisa de campo na China, descobriram que a 
falta de confiança era uma questão importante entre 
os agentes envolvidos no comércio de madeira. As 
empresas fabricantes chinesas não tinham confiança 
em serradores locais chineses e depositaram ainda 
menos confiança na serração baseada em países 
estrangeiros. Fabricantes chineses preferem comprar 
toras e serrar a madeira por si próprios. A questão da 
confiança foi ainda mais pronunciada entre chineses 
e africanos, e é uma barreira difícil de ultrapassar 
(Mackenzie e Ribeiro 2009, 39). A falta de confiança 
é exemplificada pelo movimento à montante da 
cadeia por algumas empresas chinesas em Cabo 
Delgado.

Foram consideradas verdadeiras as alegações de que, a 
fim de esculpir de forma adequada e produzir móveis 
antigos de alto nível, as toras são necessárias, em 
vez de madeira serrada (Mackenzie e Ribeiro 2009). 
Tendo em conta que todas as empresas exportadoras 
entrevistadas em Cabo Delgado afirmaram que sua 
madeira é usada para móveis antigos bem finalizados, 
isso também explicaria o desejo de exportar madeira 
em toras, apesar dos maiores custos trabalhistas 
na China.

A situação das empresas madeireiras de 
Moçambique sediadas na China
A madeira de Moçambique no mercado chinês deve 
competir com a madeira de lei de todo o mundo, 
em um mercado onde as toras são preferidas e são 
mais caras do que a madeira serrada. As empresas 
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chinesas podem obter madeira de outros países que 
não impõem a proibição da exportação de toras. Para 
ser competitivo e sobreviver no mercado chinês, as 
empresas que lidam com madeira de Moçambique 
estão fortemente inclinadas a realizar a exportação de 
toras de forma ilegal.

A ausência de empresas moçambicanas na lista 
de empresas flagradas com madeira ilegal no 
porto é explicada pelo fato de que as empresas 
moçambicanas não são exportadoras. Talvez não seja 
tanto a incapacidade que está barrando as empresas 
moçambicanas de acessar diretamente os mercados 
de exportação, uma vez que é conhecido o fato 
de que é difícil de obter lucros na exportação de 
madeira de forma legal. Empresas nacionais estarão, 
naturalmente, menos inclinadas a envolverem-se 
diretamente em atividades ilegais do que as empresas 

estrangeiras, que podem sair do país com mais 
facilidade. Uma empresa chinesa informou que seu 
gerente tinha fugido do país quando a empresa foi 
acusada de contrabando, uma opção que pode ser 
menos atraente para os gestores moçambicanos. Uma 
empresa de concessão de Moçambique, cuja madeira 
foi encontrada sendo contrabandeada em toras para 
a China por um comerciante chinês, observou que 
sua reputação havia sido severamente danificada e 
que a empresa está mais consciente a respeito de para 
quem vende sua madeira desde o incidente. Para 
as empresas moçambicanas que são relativamente 
imóveis, a reputação é algo muito importante e os 
riscos do envolvimento em atividades ilegais são 
mais altos.

A partir dessa perspectiva, em vez de serem empresas 
que não dispõem de capacidade e que por isso têm 

Figura 21. Exportação de madeira de primeira classe como madeira serrada (legal) versus toras (ilegal)
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recorrer a um intermediário para acessar o mercado, 
as empresas moçambicanas podem se beneficiar da 
terceirização da exportação de madeira. Isso as libera 
da maior parte da responsabilidade sobre a atividade 
de exportação ilegal que inevitavelmente acontece a 
fim de sobreviver sob a concorrência estranguladora 
no mercado chinês. Sem um mercado para madeira 
serrada, os incentivos pouco farão para estimular a 
atividade à jusante, assim como a criminalização não 
impede a exportação de toras.

5.5 Hipóteses revisitadas
Voltando aos nossos objetivos iniciais de pesquisa, 
esta seção resume nossos resultados com relação 
às hipóteses.
1. Modelo de negócio: Observa-se que as 

empresas chinesas, que no passado unicamente 
forneciam adiantamento de financiamento 
para TLSs moçambicanos para obter madeira, 
agora também estão adquirindo as suas 
próprias concessões, garantindo assim o 
acesso aos recursos. Empresas madeireiras 
chinesas estão movimentando-se à montante, 
integrando verticalmente suas atividades ao 
longo da cadeia de valor, e abastecendo-se de 
madeira diretamente. 
Essa hipótese está, em geral, confirmada. 
Na década de 1990 a indústria era dominada 
por comerciantes sul-africanos que exportavam 
madeira para o mercado chinês. Até o final da 
década de 1990, as primeiras empresas chinesas 
chegaram a Cabo Delgado e suplantaram os 
comerciantes sul-africanos, e a primeira concessão 
chinesa foi concedida em 2000. Nos anos 
que se seguiram, mais comerciantes chineses 
obtiveram licenças de concessão. A tendência de 
movimentar-se à montante parece ter estagnado, 
devido à falta de disponibilidade de áreas 
florestais adequadas para concessões adicionais. 
Empresas comerciais atuais são ambíguas 
sobre se vale a pena tentar obter acesso direto 
à madeira. O financiamento adiantado a TLSs 
parece ter um alcance limitado e não é preferido 
por comerciantes, que relataram que esse é 
muito arriscado. 
Na fase de extração, as concessionárias chinesas 
operam da mesma maneira que os outros 
concessionários. No entanto, elas também 
obtêm madeira de TLSs, assim como compram 
madeira de outros concessionários. Os outros 
concessionários não fazem isso. 

2. Acesso ao mercado: As empresas chinesas têm 
melhor acesso ao mercado (rede pessoal, língua, 
cultura e conhecimento do mercado chinês), 
gerando maiores lucros porque eles podem 
eliminar os intermediários. 
Essa hipótese foi parcialmente confirmada, 
mas há reservas quanto a se é desejável para as 
empresas moçambicanas terem acesso direto ao 
mercado para a China, dado os baixos lucros 
obtidos pelas empresas que operam legalmente. 
Uma concessionária de Moçambique mandou 
fabricar móveis de estilo chinês antigo na China, 
uma única vez, usando sua própria madeira. 
Isso demonstra o potencial para empresas 
moçambicanas movimentarem-se à jusante e 
fabricar móveis na China, eliminando assim 
o intermediário. Portanto, não está claro se a 
ausência de empresas moçambicanas no mercado 
chinês é devido à incapacidade ou preferência. 
Supondo-se que a exportação ilegal de toras 
é necessária para a sobrevivência no mercado 
chinês, a terceirização das operações ilegais 
de exportação de uma empresa chinesa a um 
custo (o “corte do intermediário”) poderia ser 
visto como valendo a pena, a fim de evitar os 
riscos decorrentes das operações ilegais. É mais 
fácil para os gestores de empresas estrangeiras 
encararem esses riscos, como exemplificado pelo 
gerente chinês que fugiu do país quando acusado 
de exportação ilegal. 

3. O acesso a fatores que afetam a produção 
(máquinas, capital e mão de obra): As empresas 
chinesas têm melhor acesso ao capital e 
máquinas mais eficientes do que seus colegas 
moçambicanos. 
Essa hipótese não foi confirmada. 
A maioria das empresas entrevistadas usa 
máquinas chinesas, as quais, segundo algumas 
empresas moçambicanas, são de melhor 
qualidade do que as máquinas sul-africanas. Essa 
maquinaria chinesa é amplamente utilizada e não 
está limitada a serradores chineses, indicando que 
o acesso a elas é possível para todos os grupos 
nacionais de serradores/concessionários. 
Por outro lado, observou-se que as máquinas 
chinesas são de qualidade inferior às máquinas 
europeias, que são usadas por outras empresas 
moçambicanas e algumas estrangeiras. O 
maquinário chinês precisa ser substituído a 
cada 1-2 anos, enquanto as máquinas suecas e 
portuguesas inspecionadas tinham sido usadas 
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por cerca de três anos; tendo sido relatado que 
ainda funcionam bem, sem grandes problemas. 
Empresas chinesas informaram que estavam 
investindo suas próprias economias, e apenas 
algumas receberam financiamento adiantado 
de empresas de manufatura na China. 
Várias empresas, independentemente de sua 
nacionalidade, informaram que os empréstimos 
bancários eram muito caros e, portanto, não 
poderiam ser considerados como uma fonte 
viável de recursos para investimentos na 
indústria madeireira. 

4. Atividade da cadeia de valor: As empresas 
chinesas operam mais acima na cadeia de valor 
(mais à jusante) do que outras empresas. 
Essa hipótese, em geral, foi confirmada. 
A atividade de processamento em Moçambique 
está mais correlacionada com o tamanho da 
empresa do que com o país de origem da 
empresa. Ambas as grandes empresas chinesas e 
moçambicanas produzem produtos como pisos 
e acessórios (incluindo janelas e molduras de 
portas) para a construção de moradias para o 
mercado local moçambicano. Essas empresas 
têm a ambição de expandir a produção de 
produtos de madeira acabados básicos para 

venda no mercado local. As pequenas empresas 
aparentemente só fazem o processamento básico 
para exportar madeira para a China, conforme 
exigido pela lei em Moçambique. 
As empresas chinesas são geralmente mais 
verticalmente integradas ao longo da cadeia 
de valor, com uma empresa sendo totalmente 
integrada, desde a extração até a venda a varejo 
na China. A maioria das empresas opera ao longo 
da metade da cadeia de valor, desde a extração 
até a exportação, ou da exportação até a venda a 
varejo. As empresas comerciais sem concessões 
expressaram o desejo de uma maior integração 
vertical, mas não tinham certeza sobre a 
qualidade das florestas remanescentes e se valeria 
a pena fazer isso. 
Incentivos oferecidos pelo governo moçambicano 
para estimular ainda mais o processamento 
em Moçambique foram identificados como 
irrelevantes para as empresas entrevistadas. 
Mesmo aquelas que se envolvem em 
processamento mais avançado não se preocupam 
em aproveitar os incentivos a que podem ter 
direito, devido às barreiras burocráticas para 
obtê-los.



6.1 Principais conclusões
A indústria madeireira de Moçambique é 
caracterizada por uma concorrência feroz entre 
e dentro de empresas moçambicanas, chinesas e 
estrangeiras, que experimentam margens de lucro 
apertadas, especialmente diante da atual proibição 
de exportação de toras. Vendedores de madeira 
moçambicana têm pouco ou nenhum controle 
sobre os preços praticados no mercado chinês, 
onde a madeira de Moçambique concorre com 
a madeira proveniente de outros países. Como a 
China é atualmente o único mercado viável devido à 
incapacidade das empresas de cumprir com as normas 
estabelecidas para a importação pelos mercados 
ocidentais, as empresas baseadas em Moçambique 
continuarão a receber preços mais baixos para 
a madeira processada do que para as toras. As 
pequenas margens de lucro incentivam as empresas a 
sobreviverem através de aumentarem as quantidades 
vendidas, adicionando pressão sobre os já muito 
demandados recursos florestais.

Os resultados da pesquisa revelam fortes incentivos 
à exportação ilegal de madeira como toras, 
uma vez que o processamento é praticamente 
inútil. Combinando esse fato com a grande 
discrepância entre as estatísticas moçambicanas e 
chinesas sobre exportação/importação de madeira 
em tora, é razoável supor que a quantidade 
de madeira exportada ilegalmente apresenta 
proporções significativas.

Todas as empresas moçambicanas e estrangeiras 
são ativas nas fases de extração e serração, ao passo 
que a exportação/importação e comercialização no 
mercado chinês e o processamento avançado são, 
em geral, realizadas por empresas de origem chinesa. 
Como exportar madeira para a China só pode ser 
rentável se feito de forma ilegal, como é o caso 
das toras, não está claro se o uso de intermediários 
chineses por empresas madeireiras moçambicanas 
é fruto da incapacidade ou falta de vontade para 
acessar diretamente o mercado chinês. O uso de 
intermediários pode ser visto como um arranjo 
conveniente no qual as empresas moçambicanas 
terceirizam os riscos associados com o comércio ilegal 
para empresas comerciais chinesas, cujos gestores 
podem mais facilmente contornar as consequências 

ao serem flagrados, pois eles possuem uma maior 
mobilidade geográfica.

A falta de fiscalização e os altos níveis de corrupção 
permitem fácil entrada para a indústria. Vários atores 
extraem e exportam toras de forma, em grande parte, 
descontrolada. Dada a importância da indústria 
madeireira para a economia moçambicana, o statu 
quo atual é alarmante.

6.2 Próximos passos potenciais
Abaixo estão quatro caminhos alternativos que 
Moçambique poderia escolher a fim de melhorar a 
indústria madeireira nacional.
1. Expandir o acesso ao mercado: Dada a 

preferência chinesa por toras, as tentativas 
de expandir as operações madeireiras de 
Moçambique na cadeia de valor e estimular 
atividades de processamento mais avançado 
também devem implicar na ampliação do 
acesso ao mercado e na diversificação da base de 
clientes. Sem um mercado para quem vender 
produtos de madeira processada, os incentivos 
para a produção de tais produtos será ineficaz. Os 
incentivos atuais para processamento posterior 
não tem sido bem-sucedidos porque eles só 
tratam da metade da equação. 
A UE é um grande mercado para a madeira 
de outros países africanos e poderia apresentar 
um mercado alternativo para a madeira de 
Moçambique (Canby et al. 2008). No entanto, 
devido às regulamentações cada vez mais 
rigorosas da União Europeia, as empresas 
moçambicanas precisam de assistência para 
obter a certificação que lhes permitiria acesso 
ao mercado da UE. Há uma clara falta de 
conhecimento dos operadores madeireiros 
moçambicanos sobre o que eles devem fazer a 
fim de acessar o mercado da UE, e como cumprir 
com esses critérios. Há espaço para que o governo 
se torne mais ativo nessa área. 
Carpinteiros locais de pequena escala já têm as 
habilidades necessárias para fabricar móveis de 
bom padrão, com investimentos limitados e 
sem máquinas avançadas. Se Moçambique pode 
acessar mercados sem os requisitos estéticos 
específicos do mercado chinês, habilidades 
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valiosas necessárias para a fabricação de produtos 
finais já existem em Moçambique. Essas empresas 
locais de pequena escala precisam ser assistidas e 
levadas para o setor formal para tirar proveito de 
potenciais mercados futuros. 

2. Desenvolver habilidades locais de trabalho para 
atender as preferências chinesas: Mackenzie 
e Ribeiro (2009, 40) argumentam que deve 
ser possível para a mão de obra moçambicana 
adquirir as habilidades necessárias para produzir 
componentes semitransformados para o mercado 
de móveis de estilo antigo da China. Embora 
esse caminho criasse aumentos desejáveis no 
valor e na produtividade do capital humano em 
Moçambique, é duvidoso que a mão de obra 
moçambicana seja algum dia capaz de adquirir 
habilidades que a tornem competitiva com os 
carpinteiros chineses que têm um conhecimento 
mais direto da estética chinesa. Será que as 
empresas moçambicanas podem se tornar 
competitivas nesse nicho? 
Isso também levanta a questão de como deve ser 
realizada esse tipo de formação da mão de obra 
moçambicana e quem vai fornecer os fundos para 
os investimentos necessários em capital humano. 
A questão da confiança também continuará 
sendo difícil de superar. 

3. Legalizar a exportação de toras de primeira 
classe: Embora isso não crie a desejada expansão 
de emprego originalmente esperada pelo 
governo, poderia permitir que as empresas de 
madeira gerassem mais divisas no mercado 
chinês do que uma empresa que atualmente 
opera legalmente. Permitir a exportação de 
toras também iria direcionar uma maior parte 
do comércio para a economia formal, onde esse 
pode ser tributado de forma adequada. Quando 
os impostos custam menos do que os custos com 
suborno, as empresas preferem pagar impostos 
ao invés de subornos. Uma taxa de imposto de 
15% sobre as exportações de tora resultaria em 
uma arrecadação de USD 450 por contêiner, o 
que é menor do que o custo dos subornos, de 
USD 520. 
A atual taxa de imposto sobre as exportações de 
tora de madeira fora da primeira classe fica em 
torno de 15-25%. Supondo-se que a discrepância 
entre os dados das importações chinesas e 
os dados de exportação de Moçambique 
representem as exportações ilegais de madeira em 
tora, isso significaria que um volume de madeira 
no valor de aproximadamente USD 40 milhões 

sai de Moçambique a cada ano, que não 
é tributada. Se essa quantia fosse parte da 
economia formal e fosse submetida a um imposto 
de 15%, USD 6 milhões em receitas adicionais 
seriam coletados pelo governo. Embora isso não 
crie lucros substancialmente mais elevados para as 
empresas (que substituiriam o custo de suborno 
pelo custo de um imposto), iria trazer receitas 
atualmente ilegais para a economia formal como 
receita para a economia nacional. 
Além disso tudo, a origem da madeira é muito 
mais facilmente identificada quando está na 
forma de toras do que de madeira serrada. 
Do ponto de vista ambiental, o corte ilegal de 
madeira e o desmatamento insustentável é uma 
questão muito mais urgente do que a questão da 
criação de valor (no caso do mercado chinês, a 
madeira serrada representa a destruição de valor). 
Legalizar a exportação de toras permitiria um 
maior controle sobre a extração ilegal de madeira 
e tornaria mais fácil a identificação da origem 
da madeira. 

4. Barrar novos operadores, limitando o número 
de licenças: Aumentar a rentabilidade é uma faca 
de dois gumes. Tem o efeito positivo de permitir 
ganhos mais elevados sem necessariamente 
aumentar a quantidade de madeira cortada. 
No entanto, o aumento dos lucros também irá 
gerar um maior interesse na indústria e, sem 
controles apropriados e a aplicação da legislação, 
isso poderia levar a uma atividade mais intensa 
e maior extração de madeira à medida que mais 
empresas entram na indústria. O truque é criar 
maiores lucros com base em um processamento 
mais avançado, e ao mesmo tempo evitando o 
estilo “dinheiro rápido” da negociação de madeira 
que prevalece atualmente.

Cotas precisam ser definidas não apenas para o 
volume de madeira cortada a cada ano, mas também 
para o número de atores envolvidos no setor. A 
indústria madeireira exemplifica atualmente um 
mercado perfeitamente competitivo, com muitos 
produtores fornecendo um produto homogêneo, 
em uma situação que é mais benéfica para os 
compradores do que para os vendedores, pois eles 
são os fixadores de preços. A concessão de licenças 
em número significativamente menor reduziria o 
número de atores e permitiria a criação de lucros, e 
ao mesmo tempo impedindo novos operadores de 
compartilhar e diminuir esses lucros. No momento, 
não faz sentido que todas essas pequenas empresas 
invistam em máquinas com alta capacidade e caras, 
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embora eficientes. Atualmente, o mercado da madeira 
de Moçambique está fragmentado, com as empresas 
utilizando máquinas de qualidade inferior.

A redução do número de licenças e a recompensa aos 
poucos atores remanescentes com maior acesso às 
florestas ajudaria a aumentar a produtividade média 
das empresas. O aumento da rentabilidade para os 
poucos que são licenciados os ajudaria a investir 
em máquinas mais caras e avançadas. Um pequeno 
número de empresas operando em larga escala 
significaria que cada empresa enfrentaria maiores 
custos irrecuperáveis (custos mais elevados que não 
podem ser facilmente redimidos, se a empresa decidir 
sair do setor ou se mudar as operações para outro 
lugar). Tais custos criarão incentivos para as empresas 
manterem a rentabilidade da indústria, operando de 
forma sustentável, mesmo que apenas por causa de 
seus próprios lucros.

6.3 Pesquisas futuras
1. Avaliar os obstáculos e o potencial para as 

empresas moçambicanas atingirem o nível de 
extração sustentável exigido pelo mercado da 
UE e para a obtenção de certificação, como a 
concedida pelo FSC. 
Identificar as barreiras para a obtenção da 
certificação necessária para entrar no mercado 
da UE e aprender com as empresas que tenham 
cumprido essas exigências ajudaria as empresas a 
expandir o acesso a mercados além do mercado 
chinês. Para que Moçambique construa uma 
indústria de transformação, será essencial 
encontrar mercados e aprender como penetrá-los. 

2. Identificar o processo de transformação e 
manufatura na China. 
Embora Moçambique tenha uma clara vantagem 
de custo de mão de obra, o processamento na 
China ainda é considerado mais vantajoso. 

Os atuais métodos de processamento apenas 
provocam a diminuição do valor da madeira no 
mercado chinês. Identificar exatamente quais 
habilidades e equipamentos são utilizados, 
bem como o processo pelo qual as toras são 
transformadas em subcomponentes e produtos 
finais de alta qualidade, permitiria uma avaliação 
de como e em que medida esses métodos 
poderiam ser aplicados em Moçambique. A 
madeira serrada produzida em Moçambique 
poderia, então, atender às demandas do mercado 
chinês e alcançar um preço mais elevado do que 
as toras. 

3. Identificar como reestruturar o setor para alinhar 
mais diretamente os interesses das empresas com 
a sustentabilidade das florestas. Isso asseguraria 
que o corte ocorresse de forma responsável. 
Identificar medidas que induzam as empresas a 
ter uma visão de longo prazo e o compromisso 
de operar no setor garantiria que as empresas 
tivessem maior interesse no futuro das florestas. 

4. Analisar detalhadamente os custos financeiros 
para o Estado, caso as florestas desapareçam. 
Como a madeira é o sexto maior produto 
de exportação, a perda das florestas teria um 
impacto significativo sobre as receitas do governo 
e receitas cambiais. Um dos principais obstáculos 
para a indústria madeireira moçambicana é a 
falta de fiscalização e implementação da bem 
desenvolvida regulamentação existente. A 
corrupção e a falta de vontade política para 
lidar com a situação nas províncias só podem 
ser superadas se o governo, em seus níveis mais 
elevados, priorizar e tomar medidas genuínas 
contra a atividade ilegal no setor. Um primeiro 
passo poderia ser aumentar a transparência pela 
divulgação livre de todos os dados da indústria, 
tanto da alfândega quanto da DNTF, tornando 
mais fácil identificar as irregularidades.
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A demanda da China por madeira aumentou dramaticamente ao longo dos últimos 20 anos e hoje 
mais de 90% das exportações de madeira de Moçambique são destinadas à China. A demanda por 
produtos florestais apresenta oportunidades e desafios para Moçambique. Como o sexto maior produto 
de exportação do país, a madeira representa uma das mais importantes indústrias e fonte de renda 
de Moçambique, mas a busca intensificada de recursos coloca pressões sobre o manejo sustentável 
das florestas.

Em uma tentativa de gerar maior valor agregado e emprego doméstico através do processamento local 
de madeira em tora, uma proibição de exportação de madeira de primeira classe na forma de toras foi 
instituída. No entanto, o efeito dessa proibição nas atividades de processamento é discutível.

Estima-se que a proporção de atividade ilegal na indústria da madeira é grande. A integração dessas 
atividades ilegais na economia formal poderia gerar receitas significativas para o governo na forma 
de impostos, bem como um maior controle e fiscalização das atividades madeireiras, do que é 
possível atualmente.

Através do projeto de pesquisa intitulado “Comércio e investimento chinês na África: avaliando e 
governando trade-offs para as economias nacionais, meios de subsistência locais e ecossistemas 
florestais”, o CIFOR deseja obter uma melhor compreensão do impacto que o aumento da demanda e 
do investimento da China têm nas florestas de miombo. Este relatório faz parte do estudo de caso sobre 
Moçambique e destina-se a fornecer uma visão geral da cadeia de valor nacional e as empresas que 
operam na indústria madeireira, com base em dados coletados através de pesquisa de campo sobre as 
atividades madeireiras na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

Os Documentos de Trabalho do CIFOR contêm resultados preliminares ou avançados de pesquisas 
sobre questões florestais tropicais que precisam ser publicados em tempo hábil para informar e 
promover o debate. O conteúdo destes documentos é revisado internamente, mas não passa pela 
revisão por pares externos.

Esta pesquisa foi conduzida pelo CIFOR, como parte do Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Flo-
restas, Árvores e Agroflorestas (CRP-FTA). Este programa colaborativo visa melhorar o manejo e o 
uso de florestas, agroflorestas e recursos genéticos de árvores distribuídos por toda a paisagem, de 
florestas a fazendas. O CIFOR lidera o CRP-FTA em parceria com Bioversity International, o CATIE, o 
CIRAD, o Centro Internacional de Agricultura Tropical e o Centro Mundial Agroflorestal.

Centro de Pesquisa Florestal Internacional (CIFOR)
O CIFOR contribui para o bem-estar humano, a conservação ambiental e a equidade, realizando pesquisas para 
servir de base para as políticas e práticas que afetam as florestas nos países em desenvolvimento. O CIFOR é 
um membro do Consórcio do CGIAR. Nossa sede fica em Bogor, na Indonésia, com escritórios na Ásia, África e 
América Latina.
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