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Descobrindo o Potencial da África
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• Companhia-irmã da Global Trading & Agency 
• Processa no Benim (Afokantan) e em Burquina Fasso (Anatrans)
• Também compra castanhas de caju processadas de todos os 

países processadores nas Áfricas Ocidental e Oriental.
• Trabalha próxima a companhias processadoras para estabelecer 

as cadeias de valor do caju.



Produção de cajus
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Processamento de cajus
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Processamento comparado com o 
tamanho da colheita
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5% 6% 7% 7% 8% 12% 15% 9% 8%



Dificuldades e riscos no processamento 
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• Mão-de-obra suficiente
• Conhecimento técnico sobre o processamento
• Falta de disponibilidade para a prestação de 

serviços de manutenção no maquinário
• Eletricidade
• Falta de um mercado interno para as castanhas 

fora de grau de classificação
• Rendimento sobre o processamento
• Volumes pequenos
• Necessidades elevadas de capital de giro
• Taxas de juros elevadas
• Falta de um mercado (próximo) para os produtos 

derivados



Estabelecimento de preços para as 
CCN / RCN e as castanhas 
processadas
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- Um petisco popular 

- As castanhas começam a ficar mais populares em dietas 
saudáveis.

- Demanda do consumidor cresce de forma estável (4-7% 
anualmente) 

- Competição com as amêndoas
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Demanda por Castanhas Processadas
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Oportunidades para Processadores Africanos



Preço de aquisição das castanhas de 
caju 
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2010 2016
Preço da CCN / RCN (USD por 
TM): 600 1.200 

Preço da CCN / RCN já 
descascadas (USD por TM): 3.000 60% 6.000 73%
Custos de Processamento 
(USD por TM): 1.800 36% 1.800 22%
Financiamento para CCN / 
RCN (USD por TM): 200 4% 400 5%
Preço de aquisição para as 
castanhas processadas (USD 
por TM): 5.000 100% 8.200 100%



Usando a rastreabilidade e a aquisição de fornecedores 
externos como uma ferramenta:

- O impacto da qualidade das CCN / RCN é o mais elevado de 
todos os tempos.

- A qualidade estável das CCN / RCN permite que o processador 
trabalhe de maneira mais harmoniosa. 

- 3S
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Rastreabilidade e aquisição de fornecedores externos



- A Lei de Modernização dos Alimentos é uma grande prioridade 
na agenda do USDA e da FDA

- Qualidade e estabelecimento de preços estáveis.

- O preço pode aumentar quando a qualidade é estável.

12

Qualidade e Segurança dos Alimentos



- Estabilização no mercado de CCN / RCN

- Exemplos bons no Quênia, em Moçambique e na Costa do 
Marfim
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Políticas do Governo
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Por que o processamento é tão importante?
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- 2/3 da população da África é composta por pessoas jovens que procuram 
empregos

- O processamento de cajus poderia criar 390 mil empregos na África Ocidental 
e 90 mil empregos na África Oriental

- Até 576 milhões de USD de valor agregado na África.

O processamento poderia ajudar
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Muito obrigado!


