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20 de setembro de 2016 

O Papel das Instituições Financeiras de Desenvolvimento 
na Facilitação de Financiamento Competitivo ao Setor do 
Caju. 



Responsability Investments Ag
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Fundada em 2003 em Zurique

Mais de USD 3 bilhões em ativos sob a sua gerência

14 soluções diferentes de investimentos

240 empregados 

10 escritórios pelo  mundo (Zurique, Genebra, Oslo, 
Paris, Lima, Nairobi, Mumbai, Hong Kong, 
Luxemburgo, Bangkok)

Autorizado pela Autoridade Supervisora do Mercado 
Financeiro na Suíça FINMA

Investimentos em dívidas e em participações em 
setores relacionados ao desenvolvimento de 
economias emergentes, tais como em finanças, 
agricultura e energia

• Quem somos nós?
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• Nossos marcos miliários
Responsability Investments Ag



Castanhas de Caju - uma viagem de volta ao mundo 
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• Uma das únicas matérias-primas que viaja duas vezes ao redor do 
mundo

Comercializador 
da exportação 
de RCN / CCN

Processador 
asiático

Comercializador 
de exportação 
das castanhas 

de caju 
processadas

Cliente

Produtor rural 
da África 
Ocidental

=> Necessidades altas de financiamento exigidas para o ciclo
=> As capacidades de processamento a serem construídas nos países produtores 



A responsAbility Investments e o caju 
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• Um vídeo que vale por mil palavras 



Valor agregado da Responsability Investments
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• Dirigindo-se a toda a cadeia de valor 



Termos e condições da Responsability Investments
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• Uma solução feita sob medida 
Capital de giro Financiamento em longo prazo

Finalidade
O financiamento do inventário, recebíveis,
recebíveis, adiantamento aos fornecedores
fornecedores

Construção ou aquisição de terras, 
propriedades, equipamentos

Montantes Mínimo de USD 1 milhão Mínimo de USD 1 milhão

Prazo Até 12 meses Até 7 anos 

Moeda USD, EUR USD, EUR

Taxa de juros Taxas de mercado Taxas de mercado

Garantias

� Cessão de contrato de vendas
� Taxa flutuante sobre os ativos
�Acordos de Gerenciamento de Ativos de 
de Garantia 
� Mecanismos de garantia

� Garantia sobre Ativos Fixos
� Garantia sobre o portfólio de empréstimos
empréstimos
�Acordo de confiança



Processo da Responsability Investments
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• Poucas etapas 
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� Análise de escritório baseada em demonstrações 
financeiras, histórico de vendas, em projeções do fluxo de 
caixa e no plano de negócios

� Visitas do campo para fazer entrevistas e avaliar as 
instalações

� Revisão da proposta de investimento pelo Departamento 
de Riscos 

� Assinatura da documentação legal e desembolso do 
empréstimo

� Monitoramento mensal, relatórios social e ambiental anuais 



Muito Obrigado! 
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Rim Azirar
Oficial de Investimentos Agrícolas, África
responsAbility Investments AG
Rim.azirar@responsability.com
www.responsAbility.com


