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RESUMO 

 

Neste trabalho realizou-se uma revisão bibliográfica sobre teorias de crescimento 

econômico baseadas nas exportações e sobre a história recente de Guiné-Bissau, 

desde sua localização geográfica até sua história antes e depois da independência, 

focando-se nos aspectos políticos, sociais e econômicos. Realizou-se uma análise 

de indicadores socioeconômicos desde 1990 a 2012. Assim identificou-se as 

exportações de caju como variável aparentemente relevante para explicar os 

indicadores socioeconômicos. Então, aplicou-se o modelo econométrico de 

Regressão Simples, para explicar indicadores socioeconômicos em que as 

exportações de caju são a variável explicativa. Estes modelos, em suma, 

confirmaram a importância da exportação da castanha de caju sobre os indicadores.  

 

Palavras-chaves: Comércio Internacional. Desenvolvimento. Exportação. 

Econometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

RESUMÉ 

 

Ce travail a été réalisé revue de la littérature sur les théories de la croissance 

économique basé sur les exportations et sur l'histoire récente de la Guinée-Bissau, 

de son emplacement géographique de son histoire avant et après l'indépendance, en 

se concentrant sur les aspects politiques, sociaux et économiques. L'analyse des 

indicateurs socio-économiques de 1990 à 2012. Les exportations de noix de cajou 

Ainsi, il a été identifié comme apparemment pertinent pour expliquer les indicateurs 

socio-économiques variable. Ainsi, il a été estimé modèles économétriques pour 

expliquer indicateurs socio-économiques que la noix de cajou exportations est les 

modèles variables explicatives. Ces modèles, en général, ont confirmé l'importance 

de la variable explicative. 

 

Mots – clés: Commerce Internacional. Développment. Export. Econométrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Localização Geográfica da Republica De Guiné Bissau ........................... 14 

Gráfico 1 - Taxa de crescimento real do pib em % (2001-2015) ............................... 22 

Gráfico 2 - Produto interno bruto da Guiné - Bissau (1990-2011) ............................. 28 

Gráfico 3 - Exportação da Guiné - Bissau (%pib) (1990-2011) - US$ ....................... 29 

Gráfico 4 - Importação da Guiné - Bissau (%PIB) (1990-2011) – US$ ...................... 30 

Gráfico 5 - Saldo da Balança Comercial da Guiné - Bissau (%PIB) (1990-2011) -US$ 

Fonte: Adaptado de Banco Mundial (2014). .............................................................. 31 

Gráfico 6 - Balança Comercial da Guiné - Bissau (%PIB) (1990-2011) - US$ .......... 31 

Gráfico 7 – Produção unitária $1000 da Guiné – Bissau- Principais Produtos – 1990

 .................................................................................................................................. 32 

Gráfico 8 – Produção unitária $1000 da Guiné – Bissau- principais produtos – 2011

 .................................................................................................................................. 33 

Gráfico 9 - valor da tributação em US$ (1961-2011) ................................................. 37 

Gráfico 10 - reta da regressão de valor exportado de caju defasado explicando o 

índice de desenvolvimento humano .......................................................................... 40 

Gráfico 11- Resíduos da regressão de valor exportado de caju defasado explicando 

o índice de desenvolvimento humano ....................................................................... 41 

Gráfico 12 - reta da regressão da renda per capita contra o valor exportado de caju

 .................................................................................................................................. 42 

Gráfico 13 - resíduos da regressão da renda per capita contra o valor exportado de 

caju ............................................................................................................................ 42 

Gráfico 14 - reta da regressão da taxa de alfabetização dos adultos contra o valor 

exportado de caju ...................................................................................................... 43 

Gráfico 15 - resíduos da regressão da taxa de alfabetização dos adultos contra o 

valor exportado de caju ............................................................................................. 44 

Gráfico 16 - reta da regressão da expectativa de vida ao nascer contra o valor 

exportado de caju ...................................................................................................... 45 

Gráfico 17-  da regressão da expectativa de vida ao nascer contra o valor exportado 

de caju ....................................................................................................................... 45 

Gráfico 18 - reta da regressão do nível de emprego contra o valor exportado de caju 

defasado ................................................................................................................... 47 



 
 
 

 
 

Gráfico 19 - resíduos da regressão do nível de emprego contra o valor exportado de 

caju defasado ............................................................................................................ 48 

  



 
 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Evolução econômica da Guiné – Bissau (1990 – 2012) – US$ ................ 27 

Tabela 2 - Principais Exportadores e Importadores da castanha de Caju ................. 33 

Tabela 3 - exportação da Guiné–Bissau – principais produtos- 1990 ....................... 35 

Tabela 4 - exportação da Guiné–Bissau – principais produtos- 2011 ....................... 36 

Tabela 5 - base de tributação (1961-2011) ............................................................... 36 

Tabela 6 - Variáveis da Regressão ........................................................................... 39 

Tabela 7 – regressão de valor exportado de caju defasado explicando o índice de 

desenvolvimento humano ......................................................................................... 40 

Tabela 8 – renda per capita contra o valor exportado de caju entre ......................... 41 

Tabela 9 – taxa de alfabetização dos adultos contra o valor exportado de caju ....... 43 

Tabela 10 - regressão da expectativa de vida ao nascer contra o valor exportado de 

caju ............................................................................................................................ 44 

Tabela 11 - regressão das despesas de saúde pública em porcentagem do pib 

contra o valor exportado de caju ............................................................................... 46 

Tabela 12 - regressão das despesas de saúde pública em porcentagem do pib 

contra o valor exportado de caju em primeira diferença ............................................ 46 

Tabela 13 - regressão do nível de emprego contra o valor exportado de caju 

defasado ................................................................................................................... 47 

  



 
 
 

 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AID                    - Associação Nacional de Desenvolvimento 

ANCA                - Agencia Nacional de Caju 

BM                     - Banco Mundial 

CCP                  - Comissão de Consolidação da Paz 

CEDEAO          - Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental 

INEC                 - Instituto Nacional de Estatística e Censo 

FAO                  - Food and Agriculture Organization 

FMI                   - Fundo Monetário Internacional 

ONU                 - Organização das Nações Unidas 

OPEP               - Organização dos Países Exportadores de Petróleo  

PACV               - Partido Africano para a Independência de Cabo Verde 

PAIGC  - Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde 

PEA                  - Perspectiva Econômica para África 

PRS                  - Partido para Renovação Social 

UA                    - União Africana 

UEMOA            - União Econômica e Monetária da África Ocidental 

UE                    - União Europeia 

  



 
 
 

 
 

 

SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 11 

 

2 GUINÉ BISSAU: LOCALIZAÇÃO E SUA HISTÓRIA .................................... 13 

2.1 Localização Geográfica ................................................................................ 13 

2.2 História .......................................................................................................... 14 

2.3 Situações da Política .................................................................................... 15 

2.4 Situação Socioeconômica ........................................................................... 20 

 

3 DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DE GUINÉ BISSAU ................ 25 

3.1 Evolução econômica – Uma análise Empírica ........................................... 27 

3.2 Estrutura Produtiva ...................................................................................... 32 

3.3 Pauta Exportadora ........................................................................................ 33 

 

4 ANÁLISE ESTATÍSTICA ................................................................................ 38 

4.1 Efeitos das exportações sobre os indicadores socioeconômicos .......... 38 

 

5 CONCLUSÃO ................................................................................................. 49 

 

 REFERÊNCIAS .............................................................................................. 51 

 

 ANEXO A – Cajú ............................................................................................ 54 

 ANEXO B – Castanha de Cajú sem processamento .................................. 55 

 

 

 



11 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Guiné-Bissau tem uma pauta exportadora baseada em produtos primários. 

Desde 1985 a castanha de caju tornou-se o principal produto de exportação do País. 

Por isso este trabalho visa analisar a pauta exportadora do referido país entre os 

períodos (1990 a 2011), e compreender os impactos das exportações da castanha 

de caju para o desenvolvimento socioeconômico da Guiné-Bissau. Em consequência 

disso, o trabalho também dialoga com reflexão dos diferentes autores do 

desenvolvimento baseado nas exportações de produtos primários e do comércio 

internacional. 

 O tema é de extrema importância e se justifica pelo fato da castanha de caju 

constituir o principal produto agrícola da pauta das exportações deste pequeno país 

da África Ocidental, desse modo, do ponto de vista prático, os ganhos com o 

comércio deste produto podem ser aplicados na condição social e econômica da 

população do país. 

Com relação aos métodos adotados para a elaboração do referido trabalho,  

Primeiramente foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, artigos, 

sites oficiais e posteriormente estimaram-se modelos econométricos para explicar os 

efeitos das exportações da castanha de caju sobre os indicadores socioeconômicos  

No segundo capítulo do trabalho será apresentada uma abordagem da 

contextualização histórica da Guiné Bissau, desde sua localização geográfica, sua 

invasão pelos portugueses, suas trajetórias econômicas, políticas e sociais, antes e 

depois da independência. 

No terceiro capítulo são apresentadas teorias dos autores que consideram as 

exportações importantes para o crescimento. Em seguida são expostos brevemente 

os seguintes dados: evolução econômica da Guiné-Bissau, a estrutura produtiva, 

principais produtos que compõem a pauta exportadora e os principais países 

exportadores e importadores da castanha de caju. Tratando-se de uma análise de 

pesquisa empírica, que traz elementos importantes no processo de desenvolvimento 

socioeconômico do país. 

No quarto capítulo são apresentados dados sobre as exportações da 

castanha de caju e dos indicadores socioeconômicos entre os anos de 1990 a 2012. 

Trata-se de uma análise estatística da relação dos impactos das exportações da 
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castanha sobre os indicadores socioeconômicos. Por fim, no último capítulo, são 

resumidas as principais conclusões e limitações do trabalho. 
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2 GUINÉ BISSAU: LOCALIZAÇÃO E SUA HISTÓRIA    

  

Neste capítulo apresenta-se uma abordagem histórica da Guiné- Bissau, 

desde a sua situação geográfica, suas trajetórias políticas, sociais e econômicas, 

antes e depois da independência. 

      

2.1 Localização Geográfica 

 

A Guiné-Bissau localiza-se na costa ocidental africana, fazendo fronteira com 

o Senegal ao norte, e a leste e ao sul com a República da Guiné Conakry. Em toda 

sua extensão ocidental, o país é banhado pelo oceano atlântico. Está em uma área 

de 36.125 km², formada por uma parte continental e outra pelo Arquipélagos de 

Bijagós, com mais de 80 ilhas, muitas delas desabitadas, de vegetação tropical 

densa, separado do continente por diversos canais. Sua população é 

aproximadamente de 1,500 milhões de habitantes, sendo cerca de 45 % que vivem 

em zona rural. O clima é tropical e húmido com duas estações ao longo do ano. 

Uma estação seca que vai de Novembro a Abril e uma estação das chuvas que vai 

de Maio a Outubro, as temperaturas anuais variam entre 24ºC a 32ºC. A produção 

agrícola mais representativa, constituindo a maior percentagem das exportações, é o 

caju, cultivado por causa da castanha, exportada, sem processamento, em grandes 

quantidades. A produção de arroz é básica para a alimentação da população 

(AUGEL, 2007). 

Segundo Santos (1989) a população guineense é separada por cerca de 20 

grupos étnicos, sendo os principais: Balantas, Beafada, Bijagos, Fula, Manjaco, 

Mancanha, Mandiga, Pepel. A religião do país tem suas crenças oriundas do 

Cristianismo (13%), Islamismo (41%), Animismo (44%) (crença em espíritos mortos 

e fenômenos da natureza) e outras religiões (2%).     

 A língua oficial do país é o português, entretanto ele é utilizado somente em 

meios acadêmicos, ou nos serviços públicos e nos meios de comunicação em 

massa. A língua falada é o Crioulo, que se assemelha por ter um português arcaico 

em mistura com os dialetos locais. Além disso, cada etnia tem seu próprio dialeto. 
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Figura 1 - Localização Geográfica da Republica De Guiné Bissau 

 
Fonte: Souza (2011). 

 

2.2 História  

 

Antes da chegada dos europeus e até o século XVII, quase toda totalidade do 

território da Guiné-Bissau integrava o reino de Gabu, tributário do legendário Império 

Mali, dos mandingas, que florescera a partir de 1235 e subsistiu até o século XVIII. 

Os grupos étnicos eram os balantes, os fulanis, os mandayakos e os molinkes 

(PARTIDO AFRICANO PARA A INDEPENDÊNCIA DA GUINÉ E CABO VERDE - 

PAIGC, 1974). 

O primeiro navegador e explorador europeu a chegar à costa da Guiné-Bissau 

foi o português Nuno Tristão, em 1446 vindo da costa senegalesa, aportou no trecho 

do litoral africano que veio a constituir mais tarde a província portuguesa da Guiné. A 
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colonização só teve início em 1558, com a fundação da vila de Cacheu. Os primeiros 

lugares a serem explorados, foram as margens dos rios e o litoral. A colonização se 

intensificou só a partir do século XIX e início do XX, no Estado Novo de Salazar, 

século em que a colônia passou a ter o estatuto de província ultramarina, com o 

nome de Guiné Portuguesa (PAIGC, 1974). 

A vila de Bissau foi fundada em 1697, como fortificação militar e entreposto de 

tráfico de escravos. E com o crescimento elevada a cidade, se tornou capital 

colonial, estatuto mantido após a independência do País. 

Em 1956 (19 de setembro), Amílcar Cabral com mais 5 compatriotas da Guiné 

e Cabo Verde, fundaram em Bissau, o Partido Africano para a Independência da 

Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Cujo objetivo era a conquista imediata da 

independência e a construção da paz, do bem – estar e do progresso para o povo da 

Guiné e Cabo verde. No início da década de 1960, em janeiro de 1963, foi 

desencadeada a luta armada para a libertação do país, contra o regime colonial. A 

luta armada acabou se tornando cada vez mais cruenta e desesperada, 

desenvolvendo - se por onze anos, em sistema de guerrilha. Em 20 de janeiro de 

1973, Amílcar Cabral foi assassinado em Conacri, que foi logo substituído pelo seu 

irmão Luís Cabral como líder do PAIGC. Mesmo com a morte do líder, a luta pela 

independência prosseguiu, e o PAIGC declarou unilateralmente a independência da 

Guiné-Bissau no mesmo ano, em 24 de Setembro de 1973. Nos meses que se 

seguiram, o ato foi reconhecido por vários países, sobretudo comunistas e africanos. 

Contudo Portugal só reconheceu a independência da Guiné-Bissau depois da queda 

do seu regime ditatorial (25 de abril DE 1974), em 10 de setembro de 1974 a 

independência da Guiné - Bissau (LOPES,1987). 

 

2.3 Situações da Política  

 

Desde a independência, 24 de Setembro de 1973 o país tem uma história 

política bastante turbulenta, marcadas por muita violência o que acaba influenciando 

o atraso no desenvolvimento socioeconômico do país. 

Logo na primeira fase como país independente que foi conduzido pelo PAIGC 

a evolução da situação política guineense se caracteriza em sucessivos golpes de 

estado e repressões. O primeiro presidente da república da Guiné – Bissau foi Luís 
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Cabral, um dos principais líderes da resistência anticolonial. Sua gestão foi marcada 

por muita instabilidade e uma série de assassinatos entre os próprios colegas de 

luta. O país deve o seu primeiro golpe de Estado em 14 de novembro de 1980, 

tendo como justificativa salvaguardar a unidade nacional e os ideais revolucionários, 

derrubou Luís Cabral, pelo que foi chamado de “Movimento Reajustador”, liderado 

pelo então Primeiro – Ministro João Bernardo Nino Vieira, um dos prestigiados 

veteranos de guerra contra Portugal. Logo após sua tomada de posse suspendeu a 

Constituição da República, instituindo o Conselho da Revolução, formando uma 

junta militar de nove membros sob sua chefia e passou a dirigir o país até a 

promulgação de uma nova constituição em 1984. Extinguia-se assim o projeto de 

unificação dos dois países (AUGEL, 2002, p.63). 

Após a derrubada de Luís Cabral, os dirigentes políticos cabo-verdianos 

decidiram desvincular-se do PAIGC, formando um novo partido, designado por 

Partido Africano para Independência de Cabo Verde (PAICV), numa total ruptura 

política. 

Em 1989, o então presidente Nino Vieira esboçou um programa de reformas e 

liberalização política, abrindo caminho para uma democracia multipartidária. 

Eliminando-se vários artigos da Constituição que privilegiavam o papel de liderança 

do PAIGC, e também foram ratificadas leis que permitiam a formação de outros 

Partidos Políticos, Liberdade de Imprensa, sindicatos independentes e direito 

à greve (PAIGC, 1974). 

Em sequência da liberalização, econômica e com a abertura política: o 

pluralismo partidário que teve o processo praticamente implantado em 1991, 

culminando-se, em agosto de 1994, as primeiras eleições presidências e legislativas. 

Em que o eis presidente foi novamente eleito. 

Quatro anos depois das eleições, com a crescente insatisfação e o 

desprestigio do governo mostrando-se cada vez mais agudos, estabelecendo uma 

seria de crises política que culminou com o golpe militar desencadeador da guerra 

civil, ocorrida no dia 07 de junho de 1998 a maio de 1999 e pondo fim a hegemonia 

do PAIGC, que se tinha mantido no governo desde 1974. 

Desde o termino da guerra civil, o país veio tentando recompor-se, até hoje 

sem conseguir superar as mais elementares deficiências econômicas e 

infraestruturas. Em 2000 novas eleições foram realizadas, que deu vitória ao líder 
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oposicionista Kumba Yalá do PRS (Partido para a Renovação Social), e como novo 

presidente acabou não correspondendo às expectativas do povo guineense e da 

comunidade internacional, representada pelos doadores financeiros, da qual o país 

depende. E com o temperamento problemático e instável do novo presidente, da 

clara preferência dada aos membros de sua etnia balanta, em setembro de 2003 o 

presidente foi deposto por um novo golpe militar, sob a alegação de inépcia para 

resolver os problemas do país. Onde o país passou novamente por um regime 

provisória até as novas eleições, onde Henrique Rosa assumiu o cargo de 

presidente interino (AUGEL, 2002, p.71). 

Em Abril de 2004, tiveram-se eleições adiantas inúmeras vezes. E em outubro 

de mesmo ano, veríssimo Seabra que era estritamente ligado a Ansumane Mané, 

comandante das forças armadas, foi morto por militares o que causou forte comoção 

em todo o país.  E ainda em tornos das polemicas, foi feita nova eleição presidência 

em junho de 2005 que decorreram sob muita tensão, que deu vitória a João 

Bernardo Nino Vieira.  A situação em geral continuou degradando-se em todos os 

domínios, o que levou o país a se transformar num entreposto do narcotráfico 

internacional, como ponto de distribuição para a América Latina e para a Europa 

(AUGEL, 2002). 

No dia 1 de março de 2009, Tagme Na Waie, chefe do Estado-Maior das 

Forças Armada, é assassinado num atentado bombista. Onde alguns militares que 

eram próximos a ale suspeitaram, muita embora sem provas, que o Presidente 

estivesse envolvido no atentado, atacaram na manhã do dia seguinte, 2 de março o 

palácio presidencial e mataram o então presidente Nino Vieira. Em 28 de junho do 

mesmo ano, foram realizadas eleições presidências antecipadas, a qual foi vencida 

por Malam Bacaí Sanha. Que em 9 de janeiro de 2012, Morreu na capital francesa 

por motivo de doença prolongada.  

A transição da Guiné-Bissau para a democracia prossegui dificultada pela 

debilidade de sua economia, devastada pela guerra civil e pela instabilidade Política. 

Desde 2009, após o assassinato do Presidente da Guiné- Bissau, o Brasil tem-se 

comprometido com a pacificação do país. Presidindo a Configuração Especifica da 

Guiné-Bissau da Comissão de Consolidação da Paz (CCP) das Nações Unidas, 

criada por iniciativa Brasileira. Onde se instalaram centro de formação para as forças 

de segurança da Guiné-Bissau, patrocinado pelo Brasil, para limitar o papel das 
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forças armadas a questões militares e não políticas, cooperação técnica brasileiras 

em ciclos de eleitorais, isto, por ser uma das mais avançadas do mundo. 

Em 12 de abril de 2012, mais um golpe militar liderado pelo Chefe de Estado 

das Forças Armadas, Antônio Indjai atacaram a residência do Ex- primeiro Ministro e 

candidato as eleições presidenciais, Carlos Gomes Junior, presidente do PAIGC, e 

ocupando vários pontos estratégicos do país, alegando defender as forças armadas 

de uma alegada agressão de militares angolanos. O panorama foi considerado a dos 

mais confusos quanto aos autores e motivações. No entanto, a ONU, União Africana 

e União Europeia exigiram a restauração imediata da ordem constitucional, 

enquanto a CEDEAO que por sua vez impôs em 11 de Maio, Manuel Serifo 

Nhamadjo, Presidente da Assembleia Nacional, como Presidente Interino do país, 

com mandato para dois anos (Cassama, 2012). 

No dia 18 de Maio de 2014 Guiné- Bissau deu mais um passo rumo à 

retomada ordem constitucional, visto que foi conhecido o vencedor das eleições 

presidências, José Mario Vaz, um economista formado em Portugal. No cargo de 

novo presidente da República da Guiné Bissau com expectativas de retorno à 

normalidade constitucional do país, nomeando o novo primeiro-ministro, Domingos 

Simões Pereira, onde o prometeu disponibilidade pessoal e institucional para 

acompanhar o primeiro-ministro para que este possa materializar o seu programa de 

governo. Acreditando assim nas capacidades do primeiro-ministro, pela vasta 

experiência e o prestígio internacional acumulados, para transformar a Guiné Bissau 

numa Nação próspera e desenvolvida. 
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Quadro 1 - Guiné-Bissau: Resumo Histórico – (1234-2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Ano Mês Acontecimentos Causas  

1234
Domínio mandinga no Reino Gabu/ Guiné- 

Bissau
Comércio

1446 Descoberta da Guiné-Bissau-por Nuno Tristão Exploração

1556 Colonização pelos portugueses Explorar de terras, venda de escravos, etc...

1697 Fundação da vila de Bissau Fortemente militar português 

1956 Fundação do PAIGC Mobilização dos guineenses para luta

1963 janeiro Início da luta pela independência Se tornar um estado Independente 

janeiro Morte de Amílcar Cabral fundador do PAIGC
Suposto domínio da elite Cabo-verdiana (País de origem 

de Amílcar Cabral).

24 de Setembro Fim da Guerra Contra Conolização Portuguesa Independencia da Guiné Bissau

setembro
Inicio do primeiro governo liderado por Luis 

Cabral

unificação entre os dois países ( Guiné Bissau e Cabo-

Verde)

1980 14 de Novembro
Golpe de Estado liderado por João Bernardo 

Nivo Vierira

separação entre os dois países( Guiné- Bissau e Cabo-

Verde)

1989 1 programa da reformas e liberalização Politica democracia multipardidária

1994
Primeira eleição presidência e o parlamento da 

Guiné- Bissau
Implementação da democracia no País

1997 01 de Maio Adesão da Guiné Bissau a UEMOA

1998 07 de junho Inicio da Guerra Cívil Liderado por Ansumane Mané

1999 07 de Maio Fim da guerra Cívil

2000
Kumba Yala Eleito Novo Presidente 

Democraticamente

setembro
Novo Golpe Militar Liderado por Unsumané 

Mané
inepcia para resolução dos problemas em que o  país 

atravessava

setembro Henrique Rosa assume o Governo Governo Interino

2004 outobro
morte de Ansumané Mané (Comandante das 

Forças Armadas)
Morto a pauladas pelos Militares da Etnia do Presidente 

Deposto( Kumba Yala)

2005 Eleições Presidencias Nino Vieira Volta ao Pais e ganha as Eleições

Nino Vieira é Morto

28 de Junho Eleições Presidencias Malam Bacaí eleito Novo Presidente

Presidente Morre em França Devido doença prolongada

12 de Abril
Novo Golpe Militar a Carlos Gomes junior ex 

primeiro Ministro
chefe do Governo de transição e canditado as eleições 

presidencias

2014 18 de Maio eleições Presidencias Jose Mário Vaz eleito Democraticamente

1973

2009

2012

2003
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2.4 Situação Socioeconômica 

 

O sistema financeiro da Guiné – Bissau é considerado vulnerável, o ambiente 

macroeconômico espelhado pela inflação, apresenta déficit públicos elevados, 

baixos salários e sucessivas desvalorizações, não contribuindo desta forma para a 

criação de uma poupança interna e a estimulação do investimento. Com a 

implementação das reformas econômicas a partir de 1983, nomeadamente o 

Programa de Estabilização Econômica e Financeira e o Programa de Ajustamento 

Estrutural (1987), os indicadores econômicos começaram a melhor. 

Apesar das reformas econômicas da época terem sido consideradas como 

positivas, muito embora o seu impacto era considerado limitado e insuficiente ao alto 

nível de endividamento do país, dada a sua fraca capacidade das exportações. A 

dívida estava em torno de 314% do PIB e 2032 % das receitas das exportações. 

Dada a esta situação, fez com que a Guiné – Bissau se integrasse no espaço da 

União Econômica e Monetária da África Ocidental (UEMOA), adotando a moeda 

(Franco CFA), o que permitiu ao país conseguir uma maior integração regional, 

saindo assim do seu isolamento econômico e financeiro e registrar taxa de 

crescimento real do PIB de 4%, uma diminuição da taxa de inflação de 57% em 

1996 para aproximadamente 6% em (1999) e uma redução o déficit exterior corrente 

em mais de 2% do PIB (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DE CENSO – 

INEC, 2004). 

Nas vésperas da guerra civil, 7 de junho de 1997, os indicadores 

macroeconômicos apresentavam sinais positivos, onde a taxa de crescimento do 

PIB atingia 5,4%, com uma tendência para 5,1%, no primeiro trimestre de 1998, 

caso não tivesse havido a paralisação econômica do país dado o conflito – militar. A 

inflação estava controlada com uma taxa média de 16,6% no final de 1997 contra 

65,5% no final de 1996. Essa queda da inflação deve-se a uma maior arrecadação 

de receitas e a racionalização das despesas públicas, semelhante os critérios de 

convergência estabelecidos pela UEMOA. 

Segundo (PNUD, 2013), Guiné - Bissau possui grande potencial econômico, 

pois é o terceiro maior produtor de castanha de caju no continente Africano. Com 

uma produção estipulada em média 120 mil toneladas por ano, além disso, sabe-se 

que há muito recursos naturais, e seu litoral é muito rico em peixes o que contribui 
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com a economia local e subsistência da população. Sua temperatura também é 

ótima para a agricultura e pecuária, por possuir um clima tropical. Com base nisso, 

seu potencial agrícola pode ser ampliado para sua pratica, a floresta é explorada até 

hoje, e infelizmente cada vez mais ameaçada. 

O golpe de Estado de Abril de 2012 causou uma série de perturbações 

econômicas. Em 2013, a taxa de crescimento atingiu 0.3%, registrando um aumento 

em relação a 2012 que foi de -1.5. No entanto, esse regresso ao crescimento 

esconde sérios problemas estruturais, que se agravaram com a interrupção das 

reformas iniciadas antes do golpe. Em 2014 é esperado um crescimento do produto 

interno bruto (PIB) de 2.8%, graças à recuperação da atividade econômica que se 

espera com o novo governo eleito (ARVANITIS, 2014). 

Em termos orçamentários, a suspensão das operações pela maioria dos 

parceiros técnicos e financeiros significou um abrandamento das reformas e a 

interrupção dos financiamentos. Os cortes no orçamento de 2013 refletiram-se nas 

despesas concedidas à provisão de bens públicos. Tal situação levou à suspensão 

de investimentos e ao aumento dos pagamentos atrasados. No final de 2013, os 

pagamentos atrasados internos foram de 7.7 mil milhões de XOF (Franco CFA), 

incluindo 4 mil milhões de XOF em salários. Consequentemente, o equilíbrio 

orçamentário aumentou para 4.7% do PIB em 2013, quando era de 2.7% em 2012. 

Para os anos de 2014 e 2015, a esperada normalização do clima sociopolítico e o 

retomar da cooperação internacional, devem permitir a melhoria das finanças 

públicas e a liquidação dos pagamentos atrasados. A inflação diminuiu, passando de 

2.1% em 2012, para 1.0% em 2013, devido essencialmente a uma fraca procura 

interna (ARVANITIS, 2014). 

A população atual do país é de 1,704 milhões de habitantes e uma RNB per 

capita de US$ 494, só 64% da população tem acesso à água potável. Tratando-se 

de saúde o país tem uma expectativa de vida de 48 anos e uma taxa de mortalidade 

entre as crianças com menos de 5 anos de 27,4%. Outros dados importantes, 

destaca-se a taxa de alfabetização de adultos atual que é de 52,2%. De acordo com 

o relatório de desenvolvimento humano de 2012, o país atualmente tem um IDH de 

0,364 e ocupa a 176º entre os 187 países (PNDU, 2012). 

A situação social continua sendo precária, por ter um dos mais baixos 

resultados nos indicadores de desenvolvimento humano (IDH). Tudo isso, dada a 
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fragilidade e fraqueza dos recursos do estado, pelo que os serviços no domínio da 

saúde estarem longe de poder satisfazer as necessidades da população. Já que, o 

número de técnicos no ministério da saúde diminuírem de 16% entre 2007 a 2012, 

períodos de instabilidade política e sucessivos golpes de estado. Com o surto de 

cólera declarada em 2012 e seu continuou eminente em 2013 devido à falta de 

meios para controla-la. Em relação a insegurança alimentar, sua deterioração é 

seriamente alarmante, dado que mais de 1/3 da população vive em subnutrição 

(ARVANITIS, 2014). 

Isso mostra que o país, se encontra mal integrada nas cadeias dos valores 

globais e especialmente devido ao ambiente de negócios desfavoráveis e a falta de 

infraestruturas de suporte à produção. Sem contar com os constantes retrocessos 

nas atividades econômicas, como se pode ver no gráfico abaixo, das taxas de 

crescimento do real PIB entre os anos de 2001 a 2015. 

 

Gráfico 1 - Taxa de crescimento real do pib em % (2001-2015) 

 

Fonte: Adaptado de Perspectiva Econômica em África (2014).  

 

Analisando o Gráfico 1, é possível verificar que como é a atividade econômica 

na Guiné – Bissau foi marcada por constantes retrocessos. E nos permite ter uma 

ideia de como as taxas do crescimento real do PIB oscila ao longo do período de 

(2001 a 2015). Em outras palavras essas oscilações advêm do setor agrícola, 
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sobretudo da variação de preços da castanha de caju no mercado internacional e os 

sucessivos golpes militares (instabilidade política) que o país viveu ao longo desse 

período. 

Segundo o relatório da Perspectiva Econômicas na África - PEA (2014), 

mesmo com o plano político tendo-se registrado progressos encorajadores, os 

mesmos não permitiram a recuperação econômica esperada, isto devido as 

perturbações relacionadas com o golpe militar de abril de 2012. No ano de 2013, o 

crescimento que foi de 0,3% comparado com -1,5% de 2012. E esse baixo nível de 

crescimento se deve aos seguintes fatores a abaixo mencionados: 

a) o baixo preço da castanha de caju, que a contribuição em média é de 30% 

do valor acrescentado do setor primário; 

b) o declínio dos investimentos públicos devido a suspensão de apoio por 

parte de alguns parceiros técnicos e financeiros; 

c) diminuição significativa das atividades do setor secundário, quedas 

acentuadas na produção de eletricidade afetando assim a situação 

econômica. O que se percebe é que o crescimento foi praticamente 

apoiado pela boa campanha agrícola da castanha de caju. 

 

No ano de 2013, a produção da castanha de caju foi responsável por 11,9% 

do PIB do país. E no ano de 2011 registrou uma produção recordes, atingindo cerca 

de 167 mil toneladas produzidas. E em 2012 a produção caiu para 120 toneladas 

dada a instabilidade política que o país se encontrava mergulhado no referido ano. 

Para 2013 o aumento foi de 150 mil toneladas (ARVANITIS, 2014). 

Entretanto, de acordo com o documento da Agencia Nacional de Caju ANCA 

(2012) os preços FOB diminuíram de U$$ 441 em 2012 (57% dos quais para os 

produtores), para $ 355 em 2013 (43% para os produtores). Essa situação explica-

se por diversos fatores, em que alguns dos fatores são internos ao referido país, 

como a desorganização do sistema produtivo, as mudanças nos regimes fiscais 

durante o ano de campanha de dada a instabilidade política em que o país se 

encontrava. Outros fatores são externos, isto é, o aumento dos custos de mão de 

obra na Índia, principal importador da castanha guineense, o que acaba repercutindo 

nos produtores da Guiné- Bissau, devido ao regime de desequilíbrio do comercio 

dado que a índia é praticamente o único comprador do referido produto. 
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E tal situação levou a uma deterioração da segurança alimentar no país. 

Tendo em conta de que 80% da população guineense que vive no interior do país, 

vivem da castanha de caju, que acabam trocando por arroz e outros produtos de 

primeira necessidade. E dado o baixo preço da castanha de caju em 2013, os 

termos de troca com arroz deterioraram-se acentuadamente, passando de 1 kg de 

caju pelo 1 kg de arroz em 2011 e 2012, para proporção de 3 kg de caju por 1 kg de 

arroz em 2013. E em junho de 2013, mais da metade das comunidades ficaram com 

um mês e meio de reservas máximas de cereais, deixando assim mais de um terço 

da população numa situação de subnutrição. Neste contexto, os desafios da 

diversificação econômica, especialmente na agricultura, mantêm-se. 

As perspectivas para 2014 e 2015 estão dependentes do clima sociopolítico. 

Elas dependem fortemente das ações do novo corpo de governo eleito. No entanto, 

a atividade deve ser suportada pelo setor primário, assumindo um aumento de 5% 

na comercialização de castanha de caju no final de 2014. A retomada gradual de 

projetos públicos financiados pelos parceiros do desenvolvimento também deve 

contribuir para esta tendência. Com as eleições já realizadas, o crescimento pode 

chegar a 2.8% em 2014 e 2.6% em 2015. No entanto, se a instabilidade política 

continuar assolando o país, poderá atrasar o regresso efetivo de todos os doadores 

e, assim, piorar as perspectivas. 
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3 DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO DE GUINÉ BISSAU 

 

Um fator a ser considerado importante no processo de desenvolvimento 

socioeconômico de um país é o crescimento econômico. Outro fator que também é 

de extrema importância para o desenvolvimento de um país são os investimentos, 

tanto nacionais quando os internacionais, tendo em conta as expectativas e a 

confiança dos doadores internacionais. No caso da Guiné - Bissau, dada a 

instabilidade política, os sucessivos golpes militares ou então, a grande possibilidade 

de o país entrar em uma nova guerra civil, é arriscado investir no país. Estimando-se 

dada as incertezas políticas persistentes levaria a uma forte restrição orçamental no 

contexto de suspensão de ajudas pelos doadores tradicionais e de pressões sobre 

as despesas, inclusive no setor da defesa. 

Desde Adam Smith o comércio é considerado teoricamente relevante para 

entender o crescimento econômico, ou o crescimento da riqueza das nações. Smith 

argumentou pelas vantagens absolutas, afirmando que a especialização da 

economia nas atividades mais produtivas em relação às suas outras atividades traz 

ganhos à economia nacional. 

 Por outro lado, David Ricardo apontou que a especialização das economias 

deveria ocorrer com base nas vantagens comparativas: “O Comércio entre dois 

países pode beneficiar ambos se cada qual exportar os bens em que possui alguma 

vantagem comparativa”. (KRUGMAN, OBSTFIELD, 2010, p.22). 

Ou seja, uma economia deve se especializar nas atividades que produz de 

forma mais produtiva que as demais economias. E no caso da guiné Bissau, como 

sendo um país pequeno é mais importante ainda se concentrar na produção de bens 

em que têm vantagem comparativa, em que geralmente o governo tem a 

possibilidade de criar empregos concentrando-se nas exportações que comportam 

mão – obra – obra intensiva. 

Thirwall, na década e 1970, destaca a importância no longo prazo das 

exportações para o crescimento econômico. Como afirma Delfim Netto (1997, p.1): 

 

A conclusão do modelo do professor Thirlwall é a de que o fator 
efetivamente limitante da taxa de crescimento de longo prazo de uma 
economia é a taxa de crescimento de longo prazo das suas exportações 
combinada com a elasticidade de longo prazo da demanda de importações 
com relação à produção total, o PIB.  
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Outros autores como Jones (2000, pp.13, 14) destacam a relação empírica entre 

altas taxas de crescimento de PIB e altas intensidades de comércio. Países que 

comercializam mais, crescem mais. “O crescimento do produto e o crescimento do 

comércio internacional estão estreitamente relacionados” (JONES, 2000, p.12)  

 Desta forma, constata-se que o comércio é uma variável teoricamente 

relevante para compreender o crescimento econômico. 

 

Segundo Relatório da FMI (2011), a Guiné – Bissau foi admitida no Banco 

Mundial (BM) três anos após a independência, 1977. Onde a Associação 

Internacional de Desenvolvimento (AID) aprovou mais de que 44 projetos para o 

país, num total de valores acima de USD 383 milhões em compromissos já 

realizadas no país. Isto mostra que o setor financeiro da Guiné – Bissau apresenta 

como uma das suas fraquezas a extrema dependência dos financiamentos externos, 

obtidos em larga maioria mediante linhas de credito bilateral e multilateral para a 

importação de bens canalizados aos operadores privados mediante operações a 

curto prazo. Por outro lado a sua fraca capacidade de captar e distribuir a poupança 

nacional, a dependência com uma política de investimento público imprudente faz 

com que o país acumule uma dívida externa extremamente elevada. 

Mas tudo indica que, com as eleições bem-sucedidas de maio de 2014, está 

pavimentado o caminho para uma recuperação econômica. O PIB deve crescer 

entre 2014 A 2015 em torno de 4%. Dado que o crescimento havia sido suprimido 

desde o golpe militar de abril de 2012, como o apoio dos doadores foi suspenso 

devido as incertezas políticas e erros políticos do governo de transição afetou a má 

campanha da castanha de caju entre 2012 e 2013. A recuperação da economia, 

apoiando a receita interna, bem como a retomada do apoio orçamental dos 

doadores, são esperados para fortalecer a sustentabilidade fiscal. A companha de 

marketing da castanha de caju em 2014 que foi considerada relativamente suave e 

os preços mundiais estão em alta. E como resultado, os preços de porta de fazenda 

têm melhorado o que deve melhorar a demanda doméstica e a pobreza rural 

moderada (BANCO MUNDIAL, 2014). 
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3.1  Evolução econômica – Uma análise Empírica 

 

 Nesta seção será apresentada a evolução econômica de Guiné-Bissau, que 

inclui os indicadores entre os quais: PIB, Exportação, Importação e Saldo para 

Balança Comercial todos em % do PIB. A Tabela 1 apresenta dados de 1990 a 

2012.  

A tabela 1, apresenta dados a evolução econômica da Guiné – Bissau entre 

1990-2012. Isto é, analisando a tabela1, é possível verificar de como variam os 

indicadores econômicos da Guiné-Bissau ao longo dos anos. 

Tabela 1 - Evolução econômica da Guiné – Bissau (1990 – 2012) – US$ 
Anos PIB EXP (%PIB) IMP (%PIB) SALDO BC (%PIB) 

1990 243.961.995,01 9,94 37,03 -27,10 

1991 257.150.572,50 9,98 37,79 -27,81 

1992 226.313.492,83 4,90 50,11 -45,21 

1993 236.880.814,07 8,87 32,72 -23,85 

1994 235.619.994,84 16,45 34,31 -17,85 

1995 253.966.919,80 11,67 35,14 -23,48 

1996 270.419.779,43 10,52 31,84 -21,31 

1997 268.551.010,94 21,02 39,88 -18,87 

1998 206.457.553,40 14,44 35,84 -21,40 

1999 224.446.652,14 24,86 42,82 -17,96 

2000 361.858.968,13 18,92 30,71 -11,79 

2001 384.270.399,55 18,39 24,82 -6,43 

2002 406.669.723,43 15,50 21,64 -6,14 

2003 465.414.407,99 16,25 22,82 -6,56 

2004 522.651.787,70 15,95 24,30 -8,36 

2005 572.853.553,53 17,29 26,53 -9,24 

2006 578.517.348,94 14,81 30,15 -15,34 

2007 690.721.769,23 17,27 30,98 -13,71 

2008 842.890.956,09 15,89 29,92 -14,03 

2009 832.530.156,75 15,51 32,13 -16,62 

2010 835.390.892,99 16,50 31,90 -15,40 

2011 967.762.548,68 26,47 34,66 -8,19 

2012 822.320.637,78 17,32 31,60 -14,28 

Fonte: Adaptado de Banco Mundial (2014). 

 

Analisando - se o Gráfico 2, é possível verificar uma aumenta mais ou menos 

constantes entre 1990 a 1997, com algumas variações em alguns anos. Os anos de 

1996 e 1997 apresentam valores mais altos no PIB ao longo da década de 90, por 

coincidirem com períodos em que a democracia começou a surtir efeitos positivos no 

país e a aderência do país como membro dos estados da UEMOA. Há uma queda 
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brusca em 1998 dado a (guerra civil) que durou 11 meses, (07 de junho a 07 de 

maio de 1999) ano em que o PIB começa a se recuperar novamente. A partir de 

2000 o PIB já alcança valores superiores da década de 90, dado a novas eleições 

realizadas democraticamente o que fez com que aumentasse o apoio ao país pela 

parte dos doadores internacionais. De 2000 a 2012 é possível também verificar um 

aumento do crescimento do PIB ao longo dos anos, ressaltando a queda de 2009 e 

2012, que foi novamente caracterizado pelos dois últimos golpes de estado, 

causando uma serie de perturbações econômicas, suspensão das operações pela 

maioria dos parceiros técnicos e financeiros que levou a um abrandamento das 

reformas e a interrupção dos financiamentos. 

Vale a pena destacar o ano de 2011, que apresenta o valor mais alto do PIB 

do período estudado, como se pode ver o gráfico abaixo, e um dos fatores a ser 

considerado, é a valorização dos produtos que compõem a pauta exportadora, em 

que a castanha de caju representa 97% do geral dos produtos exportados, fator que 

levou o aumento do PIB. 

 

Gráfico 2 - Produto interno bruto da Guiné - Bissau (1990-2011) 
milhões de US$ 

 
Fonte: Adaptado de Banco Mundial (2014). 
 

O Gráfico 3, mostra que as exportações em % do PIB cresceram durante a 

década de 90 com algumas oscilações. A década de 2000 as exportações em % de 

PIB decresceram ao longo dos anos, períodos marcados essencialmente pela 

persistência da instabilidade política, em que o país não foi capaz de superar as 

consequências políticas, econômicas e sociais geradas pelo conflito político – militar 
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de 1998-1999. Ressaltando os anos de (2010 e 2011) período em que as 

exportações cresceram graças a recuperação da atividade econômica e a 

valorização dos produtos exportadores, sobretudo a castanha de caju. 

 
Gráfico 3 - Exportação da Guiné - Bissau (%pib) (1990-2011) - US$ 

 
Fonte: Adaptado de Banco Mundial (2014). 
 
 

O Gráfico 4, mostra que as importações em % do PIB tiveram crescimentos 

mais predominantes em relação a decrescimentos ao longo do período estudado. 

Isso deve se a fraca atividade produtiva do país, cooperada pela ausência de 

infraestruturas de base para a produção de produtos de primeira necessidade, fez 

com que as importações atingissem valores bastantes elevadas. 
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Gráfico 4 - Importação da Guiné - Bissau (%PIB) (1990-2011) – US$ 

 
Fonte: Adaptado de Banco Mundial (2014). 

 
Analisando – se os Gráfico 5 e 6, são possíveis verificar a deterioração da 

balança comercial em % do PIB. Essa deterioração da balança comercial deve – se 

fundamentalmente ao considerável aumento das importações e à quebra nas 

exportações. Dada as sucessivas instabilidades políticas que fez com que, o país 

passasse a ter saldos desfavoráveis em relação comercial com o mundo, a 

desvalorização dos produtos exportados, principalmente a baixa de preços da 

castanha de caju que representa mais que 97 % da pauta exportadora. 
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Gráfico 5 - Saldo da Balança Comercial da Guiné - Bissau (%PIB) (1990-2011) -US$

 
Fonte: Adaptado de Banco Mundial (2014). 

 
Gráfico 6 - Balança Comercial da Guiné - Bissau (%PIB) (1990-2011) - US$ 

 
Fonte: Adaptado de Banco Mundial (2014). 
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3.2 Estrutura Produtiva 

 

O Gráfico 7, mostra os dez produtos mais produzidos em 1990. Pode-se 

constatar que no início da década de 1990 o principal produto produzido era arroz 

que representava 28 % da produção do referido ano. Este produto é, em sua maior 

parte, consumido internamente. O segundo produto mais produzido era a castanha 

de caju, representando 22% da produção em 1990. Este produto é produzido para 

exportação. Os demais produtos representam 50% da produção. 

 

Gráfico 7 – Produção unitária $1000 da Guiné – Bissau- Principais Produtos – 1990 

Fonte: Adaptado de Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014). 
  

 O Gráfico 8 apresenta dados de estrutura produtiva de Guiné-Bissau em 

2011. Nota-se que a estrutura produtiva mudou drasticamente entre 1990 e 2011. A 

produção de castanha de caju passou a significar 43% da produção total do País, 

enquanto a produção de arroz diminuiu para 18%. Porém, é evidente que a 

produção de Guiné-Bissau continuou voltada aos bens primários, principalmente 

agrícolas. 
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Gráfico 8 – Produção unitária $1000 da Guiné – Bissau- principais produtos – 2011 

 
Fonte: Adaptado de Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014). 
   

 

3.3  Pauta Exportadora 

 

O Tabela 2, apresenta dados dos três principais exportadores da castanha de 

caju e os 3 três principais importadores da castanha de caju da guiné Bissau. Nota-

se que as exportações mudaram drasticamente entre 1990 e 2011. A Cotê d’Ivoire 

passou a ser o principal exportador em 2011, que em 1990 era a Singapura. 

Enquanto a Guiné-Bissau manteve-se na segunda posição ao longo dos anos, com 

maior preço unitário/ toneladas no mercado internacional. E isso se deve ao fato de 

que a castanha de caju da Guiné-Bissau apresenta melhor qualidade. 

Também nota-se na tabela um aumento das importações da castanha de caju 

entre 1990 e 2011.  Onde a Índia continua sendo o principal importador da castanha 

de caju, com um aumento de participação de 67% em 1990 para 94% em 2011. O 

Brasil passa a ser o segundo importador em 2011 com 5%, posição que que era 

ocupada pela Singapura em 1990. E por último a França com praticamente 1%, 

posição que antes era ocupada pela China. 

Tabela 2 - Principais Exportadores e Importadores da castanha de Caju 
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Fonte: Adaptado de Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014).  

Segundo Djaló (2013, p.57) o Caju é a maior riqueza de Guiné-Bissau: 

 
Na Guiné-Bissau, quando se fala do ouro, marfim, cobre e prata, todos se 
referem a o caju como sendo um produto de mais valia em termos de 
recursos naturais que o país possui; há quem o considere como sendo o 
diamante do país. O caju é considerado o recurso comercial mais 
importante da Guiné Bissau.  Na realidade, o grau de dependência em 
relação às exportações do caju é mesmo superior à dependência das 
exportações da maioria dos países da OPEP (Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo). Este fato levou muitos observadores a sugerir 
promoção da diversificação relativamente ao caju, como objetivo primário de 
qualquer esforço de produção comercial. Independentemente de quão 
louvável a diversificação possa ser, constitui um objetivo valido, não só para 
aumentar os rendimentos, mas, também, para reduzir as características de 
risco das receitas das exportações, impossível alcançar o sucesso alargado 
nas exportações sem alto grau de sucesso no setor de caju. 

  

Como pode-se constatar na citação, Guiné-Bissau é muito dependente das 

exportações de Caju. O que se visualizar nas tabelas 3 e 4 a sua grande importância 

dos principais produtos que compõem da pauta exportadora do país entre os anos 

de 1990 e 2011. 

A Tabela 3, mostra os cinco principais produtos que compõem a pauta 

exportadora da Guiné – Bissau no ano de 1990 em forma de valores crescentes. 

Como se pode ver pela tabela que, o principal produto exportado é a castanha de 

caju, que representava 89% das exportações do país, mostrando uma total 

dependência da pauta exportadora em um único produto. Em segundo lugar surge o 

Posição Países

Quantidade 

(em 

toneladas)

Valor ($ 

1000)

Valor unitário 

($ / tonelada)
Posição Países

Quantidade 

(em 

toneladas)

Valor ($ 

1000)

Valor unitário 

($ / tonelada)

1 Cingapura 26.116 21146 810 1 Côte d'Ivoire 278.320 263.592 947

2 Guiné- 16.409 11.605 707 2 Guiné- 139.723 203.750 1.458

3 Indonésia 3.218 8243 2.562 3 Gana 145.013 169.879 1.171

Posição Países

Quantidade 

(em 

toneladas)

Valor ($ 

1000)
Percentual Posição Países

Quantidade 

(em 

toneladas)

Valor ($ 

1000)
Percentual

1 Índia 82.639      75.041,00 67% 1 Índia 798.281 1.146.991 94%

2 Cingapura 24.606 22.999 21% 2 Brasil 43.698 57.393 5%

3
China, Hong 

Kong SAR
4.651 13518 12% 3 França 2.317 18.385 0

Total 111.896 111.558,00   100% Total 844.296 1.222.769 100%

Principais exportadores

20111990

1990 2011

Principais importadores
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amendoim com 6%, que era considerado o principal produto de exportação entre os 

anos de (1961 a 1984).  

 
Tabela 3 - exportação da Guiné–Bissau – principais produtos- 1990 

Posição Produto Valor (US$1000) Valor ( Un US$/ T) Partc. % 

1 Castanha de caju, com casca 11605,00 707,00 89% 

2 Amendoim sem casca 766,00 344,00 6% 

3 Algodão em pluma 480,00 1825,00 4% 

4 Couro de Gado 78,00 1040,00 1% 

5 MANGAS, goiabas 60,00 800,00 0% 

 Total 12989,00 4716,00 100% 

Fonte: Adaptado de Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014). 

 

A Tabela 4, por outro lado, apresenta os principais produtos da Guiné – 

Bissau mais no ano de 2011. Nota-se que os produtos que compõem a pauta 

exportadora aumentaram drasticamente entre 1990 e 2011. A pauta exportadora 

passou a ser composta por mais produtos, a de castanha de caju continuo sendo o 

produto mais exportadora, onde passou a significar 97% das exportações total do 

País. Pode se observar que, passando praticamente os 22 anos, o valor unitário das 

exportações da castanha de caju duplicou enquanto que as quantidades produzidas 

aumentaram mais que 8 vezes em comparação ao ano de 1990, segundo os dados 

extraídos da FAO. 
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Tabela 4 - exportação da Guiné–Bissau – principais produtos- 2011 
Posição Produto Valor (US$1000) Valor (Un US$/ T) Partc. % 

1 Castanha de caju, com casca 203750,00 1458,00 97% 

2 O açúcar refinado 5060,00 550,00 2% 

3 Amendoim sem casca 150,00 3333,00 0% 

4 Nozes 37,00 457,00 0% 

5 MANGAS, goiabas 31,00 1348,00 0% 

6 Vegetais frescos 28,00 2333,00 0% 

7 Óleo de palma 13,00 1083,00 0% 

8 Frutas Frescas 11,00 2750,00 0% 

9 Couro de Gado 9,00 429,00 0% 

10 Cerveja de Cevada 6,00 545,00 0% 

 Total 209095,00 14286,00 100% 

Fonte: Adaptado de Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014). 
 

 
 

 Tabela 5 - base de tributação (1961-2011) 
Ano Valor Tributação U$$/Toneladas 

1961                                                       32,00  

1996                                                   1.256,00  

1997                                                     780,00  

1998                                                     616,00  

1999                                                     772,00  

2001                                                     598,00  

2002                                                     600,00  

2003                                                     641,00  

2004                                                     762,00  

2005                                                     919,00  

2006                                                     632,00  

2007                                                     568,00  

2008                                                   1.073,00  

2009                                                     900,00  

2010                                                   1.004,00  

2011                                                   1.458,00  

Fonte: Adaptado de Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014). 
 

 

Analisando o Gráfico 9, é possível verificar de como varia a base de 

tributação do preço da castanha de caju da guiné Bissau no mercado internacional 

nos períodos de (1996-2011).  E nos mostra que o ano de 1996 só é superado pelo 

ano de 2011 em que se registrou o maior recorde na produção cerca de 167 mil 

toneladas foram produzidas nesse ano segundo documento da Perspectivas 
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econômicas para África (2014). Os fatores que levaram a caída de preço entre 

(1997-2010) são caracterizados por seca de preço do referido produto, devido à 

instabilidade política em que o país se encontrava, a guerra civil de (1998-1999) e os 

sucessivos golpes militares que assolaram o país entre (2003-2009).  

 

 

Gráfico 9 - valor da tributação em US$ (1961-2011) 

 
Fonte: Adaptado de Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014). 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Neste capítulo são apresentados dados sobre as exportações da castanha de 

caju e dos indicadores socioeconômicos entre os anos de 1990 a 2011. Tratando-se 

de uma análise estatística da relação dos impactos das exportações da castanha 

sobre os indicadores socioeconômicos  

 

4.1 Efeitos das exportações sobre os indicadores socioeconômicos 

 

Nesta seção será realizada análise estatística da relação do valor das 

exportações com os indicadores socioeconômicos. Para tanto serão realizadas 

regressões simples do Valor Exportado de Caju explicando1: Índice de 

Desenvolvimento Humano, Renda per Capita (US$), Taxa de Alfabetização dos 

Adultos, Expectativa de Vida ao Nascer, Taxa de Mortalidade infantil, Despesas de 

Saúde Pública e Emprego da população. Optou-se por fazer várias regressões 

simples porque este trabalho dispõe de uma amostra pequena e objetiva-se apenas 

identificar evidências da relação entre valor das exportações e os indicadores 

socioeconômicos, sem querem elaborar um modelo para determinação dos 

indicadores socioeconômicos. 

 As variáveis utilizadas nas regressões são: 

  

                                            
 

1 Utilizar-se-á o nível de significância de 5% nos testes de hipóteses. 
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Tabela 6 - Variáveis da Regressão 

Ano IDH 

RENDA 
percapita Alfabetização Exp. de vida  

Despesas de 
saúde Emprego  EXPORT 

1990 0,306 210 0,383 49,1 5,89 63,6 11605 

1991 0,309 230 0,391 49,4 5,92 63,7 14071 

1992 0,312 230 0,39 49,7 6,27 63,7 3010 

1993 0,326 220 0,401 50,1 6,38 63,7 12980 

1994 0,031 210 0,409 50,3 6,41 63,7 30970 

1995 0,334 210 0,425 50,5 6,43 63,7 19870 

1996 0,341 230 0,436 50,8 6,95 63,5 16332 

1997 0,339 230 0,367 50,9 6,71 63,5 45289 

1998 0,324 150 0,362 51,1 7,06 65 23901 

1999 0,339 150 0,377 51,3 5,75 65,4 49440 

2000 0,349 110 0,385 51,4 4,93 65,5 49000 

2001 0,373 240 0,396 51,6 5,03 65,7 47000 

2002 0,351 290 0,396 51,8 5,83 66,2 43700 

2003 0,348 300 0,396 51,9 5,77 66,6 45972 

2004 0,374 340 0,396 52,2 5,31 66,8 61649 

2005 0,387 390 0,396 52,4 5,71 66,9 85932 

2006 0,374 400 0,42 52,6 5,88 67 44206 

2007 0,396 440 0,49 52,8 6,08 67,3 54671 

2008 0,397 490 0,51 53,1 6,01 67,4 95087 

2009 0,387 530 0,52 53,3 6,75 67,6 90000 

2010 0,401 550 0,51 53,5 7,06 67,7 52478 

2011 0,402 570 0,5673 53,8 6,28 67,8 203750 
Fonte: Adaptado de Human Development Index( 1980 – 2013), Banco Mundial (2014) e Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (2014). 

 
 

Nesta tabela a última coluna apresenta os valores da variável explicativa. 

Tendo em vista que os modelos procuram causalidade temporal entre a exportação 

de caju e variáveis sócio econômicas, utilizou-se o valor da exportação de caju 

defasada como variável explicativa. 

A primeira estimativa é do Valor Exportado de Caju defasado, entre o ano 

1990 e 2010, explicando o Índice de Desenvolvimento Humano entre o ano 1991 e 

2011. Os resultados se apresentam a seguir: 
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Tabela 7 – regressão de valor exportado de caju defasado explicando o índice de 

desenvolvimento humano 

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 0,276017 0,028877 9,558227 1,08E-08 

Variável X 1 1,56E-06 5,81E-07 2,680721 0,014791 

R-quadrado 0,274429 
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 

 

Esta regressão identificou evidências de que Valor Exportado de Caju tem 

efeitos sobre o IDH, p-valor inferior a 5% para a estatística t do coeficiente angular. 

O R-quadrado indica um ajustamento bom, tendo em vista que realizou-se uma 

regressão simples. Interpreta-se que 27% das variações no IDH são explicadas por 

variações no Valor Exportado de Caju defasado. 

A relação entre IDH e o Valor Exportado de Caju defasado pode ser 

apresentada no Gráfico abaixo, que mostra relação positiva, uma vez que o 

coeficiente angular é positivo. 

 

Gráfico 10 - reta da regressão de valor exportado de caju defasado explicando o índice de 
desenvolvimento humano 

 
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 

 

 

O resíduo da primeira regressão pode ser analisado graficamente como 

segue: 
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Gráfico 11- Resíduos da regressão de valor exportado de caju defasado explicando o índice de 
desenvolvimento humano 

 
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 

 

A partir da análise gráfica identifica-se um out-lier na amostra. Porém, optou-

se por não trata-lo. A análise gráfica do resíduo sugere que o resíduo não apresenta 

heterocedasticidade ou autocorrelação de resíduo, uma vez que não apresenta 

variação da variância ou padrão sistemático em seu movimento ao longo da 

amostra. 

A especificação da regressão linear da Renda per Capita contra o Valor 

Exportado de Caju defasado gerou os seguintes resultados: 

 

Tabela 8 – renda per capita contra o valor exportado de caju entre 

Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 150,7598 43,91256 3,433181 0,002787 

Variável X 1 0,003727 0,000884 4,21788 0,000466 

R-
Quadrado 0,483562 

Fonte: Elaboração própria com software Excel. 

 

Assim como na regressão anterior, se identificou evidências de que Valor 

Exportado de Caju explica Renda per Capita, dado um t-stat de 4,2 e p-valor inferior 

a 5%. O R² também indica que o modelo muito explicativo em se tratando de uma 

regressão simples: 48% das variações na Renda per Capita são explicadas por 

variações no Valor Exportado de Caju defasado. 

A relação entre Renda per Capita e o Valor Exportado de Caju defasado pode 

ser apresentada no Gráfico abaixo, que mostra relação positiva, uma vez que o 

coeficiente angular de 0,003 é positivo. 
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Gráfico 12 - reta da regressão da renda per capita contra o valor exportado de caju 

 
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 

 

 

O resíduo da primeira regressão pode analisado por inspeção visual: 

 

Gráfico 13 - resíduos da regressão da renda per capita contra o valor exportado de caju 

.  
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 

 

A análise gráfica do resíduo sugere que o resíduo não apresenta 

heterocedasticidade ou autocorrelação de resíduo, uma vez que não apresenta 

variação da variância ou padrão sistemático em seu movimento ao longo da 

amostra. 

A especificação da regressão linear da Taxa de Alfabetização dos Adultos 

contra o Valor Exportado de Caju gerou os seguintes resultados: 
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Tabela 9 – taxa de alfabetização dos adultos contra o valor exportado de caju 

 
  Coeficientes 

Erro 
padrão Stat t valor-P 

Interseção 0,376637 0,021672 17,37917 4,02E-13 

Variável X 1 1,15E-06 4,36E-07 2,634755 0,016326 

R-Quadrado 0,267595 
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 

 

Nesta regressão identificou-se relação positiva significativa entre a Taxa de 

Alfabetização dos Adultos e o Valor Exportado de Caju. Há uma relação positiva 

significativa ao nível de 95% de confiança, pois o p-valor é inferior a 5%. O 

ajustamento da reta de regressão, analisado a partir do R², mostra que o 

ajustamento é razoável, 26,7%. 

A relação entre a Taxa de Alfabetização dos Adultos e o Valor Exportado de 

Caju defasado pode ser apresentada no Gráfico abaixo, que mostra relação positiva, 

uma vez que o coeficiente angular é positivo. 

 

Gráfico 14 - reta da regressão da taxa de alfabetização dos adultos contra o valor exportado de 
caju 

 
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 

 

O resíduo da primeira regressão pode analisado por inspeção visual: 
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Gráfico 15 - resíduos da regressão da taxa de alfabetização dos adultos contra o valor 
exportado de caju 

 
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 

 

A análise gráfica do resíduo sugere que o resíduo não apresenta 

heterocedasticidade ou autocorrelação de resíduo, uma vez que o resíduo não 

apresenta variação da variância ou padrão sistemático em seu movimento ao longo 

da amostra. 

A especificação da regressão linear da Expectativa de Vida ao Nascer contra 

o Valor Exportado de Caju gerou os seguintes resultados: 

 

Tabela 10 - regressão da expectativa de vida ao nascer contra o valor exportado de caju 

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 49,88889 0,30107 165,7053 
1,72E-

31 

Variável X 1 4,11E-05 
6,06E-

06 6,77617 1,8E-06 

R-Quadrado 0,707316 
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 

Nesta regressão identificou-se relação positiva significativa entre Expectativa 

de Vida ao Nascer e o Valor Exportado de Caju. Os resultados são surpreendentes, 

pois além da altíssima significância o coeficiente de determinação, o R², é de 70%. 

Ou seja, 70% das variações na expectativa de vida são explicadas por variações no 

valor das exportações de caju.  Há uma relação positiva significativa ao nível de 99% 

de confiança, pois o p-valor é inferior a 1%.  

A relação entre a Expectativa de Vida ao Nascer e o Valor Exportado de Caju 

defasado pode ser apresentada no Gráfico abaixo, que mostra relação positiva, uma 

vez que o coeficiente angular é positivo. 
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Gráfico 16 - reta da regressão da expectativa de vida ao nascer contra o valor exportado de 
caju 

 
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 
 

O resíduo da quarta regressão pode ser analisado por inspeção visual: 

 
 

Gráfico 17-  da regressão da expectativa de vida ao nascer contra o valor exportado de caju 

 
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 
 

A análise gráfica do resíduo sugere que o resíduo apresenta 

heterocedasticidade e autocorrelação de resíduo, uma vez que o resíduo apresenta 

sinais de variação da variância e um padrão sistemático em seu movimento ao longo 

da amostra. 

A especificação da regressão linear das Despesas de Saúde Pública em 

porcentagem do PIB contra o Valor Exportado de Caju gerou os seguintes 

resultados: 
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Tabela 11 - regressão das despesas de saúde pública em porcentagem do pib contra o valor 
exportado de caju 

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 6,137035 0,266256 23,04939 2,38E-15 
Variável X 
1 -4E-07 5,36E-06 -0,07442 0,941458 

R-
Quadrado 0,000291 

     
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 

 

A não significância do teste t pode ser resultado da não estacionariedade da 

variável explicativa e da estacionariedade da variável explicada. Este problema de 

séries temporais pode gerar este tipo de problema. Portanto realizou-se novamente 

a regressão utilizando a primeira diferença do Valor Exportado de Caju não 

defasado, uma vez que a defasagem estará incorporada na diferença. 

Aplicando a primeira diferença do Valor Exportado de Caju obteve-se a 

regressão: 

 

Tabela 12 - regressão das despesas de saúde pública em porcentagem do pib contra o valor 
exportado de caju em primeira diferença 

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 6,133043 0,139422 43,98913 1,39E-20 
Variável X 
1 -1,4E-06 3,61E-06 -0,39468 0,697472 

 
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 

Assim, não se identifica relação significativa entre Valor Exportado de Caju ou 

a primeira diferença do Valor Exportado de Caju com Despesas de Saúde Pública 

em porcentagem do PIB. 

 

A especificação da regressão linear do nível de emprego contra o Valor 

Exportado de Caju defasado gerou os seguintes resultados: 
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Tabela 13 - regressão do nível de emprego contra o valor exportado de caju defasado 

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 63,37813 0,382674 165,6192 
1,73E-

31 

Variável X 1 5,29E-05 7,7E-06 6,869159 
1,49E-

06 

R-Quadrado 0,712927 
Fonte: Elaboração própria com software Excel.  

Nesta regressão identificou-se relação positiva significativa entre nível de 

emprego e o Valor Exportado de Caju. Os resultados são surpreendentes, pois há 

altíssima significância (p-valor inferior a 1%) e o coeficiente de determinação, o R², é 

de 71%. Ou seja, 71% das variações no nível de emprego são explicadas por 

variações no valor das exportações de caju.  Há uma relação positiva significativa ao 

nível de 99% de confiança, pois o p-valor é inferior a 1%.  

A relação entre o nível de emprego e o Valor Exportado de Caju defasado 

pode ser apresentada no Gráfico abaixo, que mostra relação positiva, uma vez que o 

coeficiente angular é positivo. 

 

Gráfico 18 - reta da regressão do nível de emprego contra o valor exportado de caju defasado 

 
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 

 

 

A análise visual de resíduo indica problemas de especificação, como segue: 
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Gráfico 19 - resíduos da regressão do nível de emprego contra o valor exportado de caju 
defasado 

 
Fonte: Elaboração própria com software Excel. 
 

Constata-se que a variância do resíduo diminui ao longo da amostra, e há um 

padrão de aumento e depois diminuição dos valores do resíduo, indicando 

heterocedasticidade e autocorrelação de resíduo respectivamente.  

Portanto, nesta seção foram identificadas evidências de que o Valor 

Exportado de Caju tem efeitos positivos sobre o Índice de Desenvolvimento 

Humano, Renda per Capita (US$), Taxa de Alfabetização dos Adultos, Expectativa 

de Vida ao Nascer e Emprego da população. Todas estas relações foram 

significativas a 5% de significância e todas tiveram valor positivo. Ou seja, o Valor 

exportado de Caju afeta positivamente estas variáveis. Por outro lado, não se 

identificou relação positiva entre o Valor exportado de Caju e as Despesas de Saúde 

Pública como porcentagem do PIB. Isso pode ser explicado parcialmente pela 

instabilidade política marcada por sucessivos golpes de estado ocorridos no país.  

De modo geral, estas evidências corroboram com a teoria, que considera 

importante o Valor Exportado de Caju na determinação de indicadores 

socioeconômicos. Para reforçar as evidências o ideal seria realizar um teste de 

cointegração entre as variáveis, porém a amostra utilizada no trabalho não é 

suficiente para aplicação deste tipo de teste. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho apresentou-se um panorama histórico e econômico de Guiné-

Bissau, utilizando artigos, livros e dados oficiais. Além disso, realizou-se uma revisão 

bibliográfica de teóricos do desenvolvimento que entendem as exportações como 

variável relevante para o crescimento. Deu-se foco ao desenvolvimento e a evolução 

dos indicadores econômicos e sociais durante o período de 1990 a 2012. Esta 

revisão bibliográfica e análise de dados sugeriu que as exportações são relevantes 

para explicar a evolução dos indicadores socioeconômicos. Então, realizaram-se 

modelos econométricos que evidenciaram a importância das exportações de caju 

para explicar os principais indicadores socioeconômicos do País.  

A partir da revisão bibliográfica constatou-se que a dinâmica econômica de 

Guiné-Bissau depende em grande parte da estabilidade política e das ajudas 

externas para que as exportações de caju atinjam valores satisfatórios. 

Nos modelos econométricos foram identificadas evidências de que o Valor 

Exportado de Caju tem efeitos positivos sobre o Índice de Desenvolvimento 

Humano, Renda per Capita (US$), Taxa de Alfabetização dos Adultos, Expectativa 

de Vida ao Nascer e Emprego da População.  Porém, não se verificaram efeitos 

positivos sobre as Despesas de Saúde Pública em relação ao PIB provenientes das 

exportações da castanha de caju. Uma provável explicação para esse fator se deve 

ao fato de que houveram sucessivas instabilidades políticas no País, as quais 

prejudicaram a variável ao ponto de superar os benefícios provenientes das 

exportações. De fato, o indicador de Despesas de Saúde parece ser muito mais 

sensível e impactado por questões políticas do que outros indicadores 

socioeconômicos. 

Portanto, os resultados obtidos pelos modelos econométricos convergem com 

o esperado pela revisão bibliográfica, por obter efeitos positivos, isto é:  O Valor 

Exportado de Caju é de suma importância na determinação de indicadores 

socioeconômicos de Guiné-Bissau.  

Deve-se enfatizar que este trabalho refere-se apenas à Guiné-Bissau e, 

portanto, os resultados dos modelos econométricos não devem ser extrapolados 

para outros países. Além disso, a modelagem econométrica teve uma forte limitação 

por trabalhar com uma amostra pequena, o que impossibilitou uma análise mais 
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rigorosa dos dados. Para reforçar as evidências aqui obtidas o ideal seria expandir a 

amostra e realizar um teste de cointegração entre as variáveis. Em relação à revisão 

bibliográfica, não há livros disponíveis sobre exportações de caju de Guiné-Bissau. 

Para aprimorar este trabalho seria necessário realizar pesquisa nas bibliotecas de 

Guiné-Bissau. 
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ANEXO A – Caju 

 
Fonte: Welle (2012). 
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ANEXO B – Castanha de caju sem processamento 

 
Fonte: Abibaba (2013). 

 


