Facilitando o Financiamento
Competitivo para o Setor do Caju
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A demanda por castanhas processadas continuará forte
nos próximos anos
Consumo de castanhas processadas, TM
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Ásia dominante no processamento, apesar do crescimento
da produção na África
A Ásia processa >90% da safra global; o setor africano de
Produção global de RCN cresce a ~5%; a África Ocidental é a que
mais rapidamente aumenta a sua produção, crescendo a ~11%
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Razões múltiplas para explicar as dificuldades para o investimento no
processamento na África, mas as finanças estão no centro delas
• Custos de investimento elevados
• Acesso deficiente a financiamentos
para a aquisição de CCN / RCN
• Conexão limitada com os investidores
internacionais

Nível elevado de preocupação
Nível médio de preocupação

• Falta de conhecimentos profissionais
financeiros e de gerenciamento
• Produtividade baixa, rotatividade elevada de
mão-de-obra e absentismo
• Falta de controle de qualidade e de padrões

• Competição com os exportadores
de CCN / RCN na aquisição
• Mercado doméstico pequeno

• Instabilidade política
• Operações alfandegárias
ineficientes
• Impostos sobre a
exportação de castanhas
de caju processadas

Nível mais baixo de preocupação

Finanças e
investimentos

• Gerenciamento inadequado na colheita
e na pós-colheita
• Uso fraco de técnicas agronômicas por
parte dos produtores rurais
• Falta de pesquisa
Capacitações
técnicas e de
gerenciamento

Ambiente do
mercado
Ambiente de
negócios

Fonte: Adaptado do trabalho da Technoserve para a Guiné-Bissau / Costa do Marfim

Produção de
castanhas de
caju in natura

• Falta de entidades coesas do setor
• Falta da organização nas
comunidades / cooperativas rurais

Entidades e
políticas do
setor

• Estradas secundárias
ruins
• Porto inadequado
Infraestrutura
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Ingredientes críticos a assegurar capital de giro para as
operações de processamento de cajus (baseado na opinião de
observadores externos)

• Experiência no setor, especialmente no processamento
em si
• Capacidade de investir capital próprio na operação, não
somente na infraestrutura inicial
• Histórico de crédito
• Disposição para trabalhar nos padrões e nas práticas
(de segurança dos alimentos), também incluindo o
relacionamento com os produtores
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Importante melhorar as condições para este investimento
por exemplo: Trabalho do Banco Mundial (BM) na Guiné-Bissau

Produtores
•

•
•
•
•

Assistência para fazer
mudanças nas práticas de
cultivo
Reabilitação de armazéns
Sistema de informações de
preços
Melhoria dos padrões
ambientais e sociais
Coleta de dados sobre a
produção

Ligar as diferentes partes
para estabelecer a
aquisição de CCN / RCN
através das cooperativas •
•

•
•

Processadores
Esforços para informar e atrair
investidores
Ligar os investidores aos
mecanismos disponíveis de
financiamento
Avaliação do Selo da ACA
Melhorias dos padrões
recomendados

Melhoria do ambiente para os investimentos:
- melhorar a governança no setor e limitar as interrupções
- reformas nos procedimentos de exportação e de importação
- ajudar a estabelecer um sistema de recebimento de armazenamento
- Melhorar os sistemas de registo de bens imobiliários
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Projeto do BM que liga produtores a processadores
qualificados na Guiné-Bissau
Objetivos:
- Facilitar a aquisição e os relacionamentos a longo prazo
- Preços melhores para os produtores
- Preços mais estáveis para ambas as partes
- Facilitar mecanismos de melhoria da qualidade
Tarefas:
- Identificar processadores e cooperativas com condições objetivas para
estabelecer relacionamentos
- Mobilizar os produtores
- Esforços de reforço da capacidade institucional para a formação das
melhores práticas
- Reabilitação de armazéns
- Estabelecer quantidades, preços e ritmo dos compromissos
- Capital de giro a curto prazo para grupos de produtores
- Fornecer um trampolim para envolver os grupos de produtores no
estágio avançado de processamento
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Sistema de recebimento de armazenamento - quando
estabelecido adequadamente - pode ser um veículo para facilitar
o acesso ao capital de giro
Bancos
Armazéns
Gerentes de Garantias
Fundo de Garantia

Produtores
rurais

Cooperativas

Sistema de
recebimento de
armazenamento

Processadores

Comercializadores

Compradores

Funções:
- Depositar os estoques em
troca de um recibo
- O recibo serve como garantia
de quantidade e de qualidade
- O recibo pode ser usado para
vender o estoque, alavancar
os financiamentos
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Projeto do BM em preparação na Costa do Marfim
• Melhorar a organização e o governança do setor do caju
• Aumento na produtividade e acesso melhorado ao mercado para os
produtores de CCN / RCN
• Melhorar o ambiente de negócios
• Facilitar uma linha de crédito e de recursos de compartilhamento de
risco através dos bancos para os processadores
• Desenvolvimento de infraestrutura
• Desenvolvimento da comercialização e do comércio
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A IFC avalia oportunidades de investimento no caju na
região
Investimentos em plantas de
processamento
Tipicamente uma combinação de
- participação de capital
- empréstimos a longo prazo
- serviços de assessoria

Capital de giro / Empréstimos a prazo
Alavancagem tipicamente de bancos
regionais ou locais de tamanho grande o
suficiente para desenvolver o
financiamento do comércio e a
assessoria.
Isto pode incluir:
- Linhas de crédito
- Sistemas de garantia
Isto inclui a Facilidade do Caju Africano,
a qual tem como objetivo fornecer
facilidades de compartilhamento de
riscos para o capital de giro e os
empréstimos a prazo a processadores
de caju que se qualificarem para tal.

11

Transações Selecionadas da IFC de Agronegócios na África
Kiren
Senegal
Empréstimo: $5 milhões
Apoiar a expansão das
operações de água mineral, de
suco e de leite UHT
Cedido: 2014

Patisen
Senegal
Participação própria € 2,5 milhões /
Entrada de Empréstimo Participativo
€8,5 milhões
Expansão das operações de
processamento de alimentos para
servir ao mercado regional e
realocação da planta
Cedido: 2011

SIPRA
Costa do Marfim

Participação Própria: € 2,4 milhões
Apoiar a expansão do principal
operador das aves domésticas
Cedido: 2012

Olam
Nigéria
Empréstimo: $120 milhões
Apoiar a expansão do moinho nigeriano,
estabelecer o processamento de
gergelim e de caju. Além disso, apoio a
projetos nas áreas de açúcar e de
condimentos na Índia
Cedido: 2013

GOPDC
Gana
Empréstimo: $12,5 milhões
Diversificação da plantação de
dendê (óleo de palma) e da
companhia de processamento
no Gana para transformá-la em
um empreendimento de refino
de óleo vegetal.
Cedido: 2007

Apoio à expansão da companhia para
o resto da África
Cedido: 2012
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Salala Rubber
Libéria
Empréstimo: $10 milhões
Reabilitação e expansão da
plantação existente de
seringueiras (borracha) ,
renovação das instalações
de processamento
Cedido: 2008

Ethiopian Coffee
Etiópia
Mecanismo de Garantia: Até $10
milhões
Mecanismo de garantia rotativo de 3
anos de até $10 milhões no portfolio
selecionado de empréstimos do
banco a cooperativas de produtores
rurais de café
Cedido: 2010

Terra & African Milling
RDC
Empréstimo: $18 milhões
Expansão das operações de cultivo de
milho e conclusão do moinho de milho
em Katanga, sul da RDC.
Cedido: 2014

Export Trading Group
Tanzânia
Compartilhamento de Risco: $40 milhões
Participação de Risco de até 33% dos US$
120 milhões de empréstimos de consórcios
bancários (garantia e saques a descoberto)
do Standard Chartered Bank ao ETG
Cedido: 2010

Hans Merensky
África do Sul
Participação Própria: $35 milhões
Aumentar a capacidade de
processamento de madeira na África do
Sul com impacto positivo para o clima, e
no aumento da produção de abacates
com expansão para a América Latina e a
África. Cedido: 2012

Bakhresa Grain
Moagem
Moçambique e Ruanda
Empréstimo: $10,5 milhões
Construção de um moinho novo em
Moçambique e a compra de
equipamentos de transporte em
Ruanda.
Cedido: 2010
Kenya Tea
Development Agency
Quênia
Empréstimo: $12 milhões
Construir um armazém de 18.580
metros quadrados para armazenar
chá e os outros produtos primários
em Mombaça.
Cedido: 2012

Food Concepts
Nigéria
Empréstimo e Participação Própria:
$20 milhões
Expansão da cadeia de restaurantes,
da capacidade da padaria, e da
integração reversa em propriedades
com aviários
Cedido: 2011

Vegpro Ghana
Gana
Empréstimo: $7 milhões
Expansão do líder em horticultura
do Quênia para entrada no Gana
Cedido: 2012

Country Bird
África do Sul
Empréstimo Conversível: $25 milhões

GRIMAS
Mali, Costa do Marfim, Senegal
Empréstimo: €14 milhões
Expansão das operações de bebidas
gaseificadas (refrigerantes),
empacotamento com plástico e de
dióxido de carbono
Cedido: 2010

africa JUICE
Etiópia
Investimento: $6 milhões
Programa de apoio para a
capacidade tripla de processamento
de frutas e para construir uma rede
autossustentável de produtores
rurais. Cedido: 2013

Zambeef
Zâmbia
Empréstimo: $10 milhões (2010)
Empréstimo: $30 milhões (2012)
Expansão do plantel de animais e da
operações de varejo na Zâmbia e na
Nigéria.
Cedido: 2010 e 2012

Bidco
Quênia
Empréstimo: $36,5 milhões
Apoiar a expansão das operações de
bens ao consumidor
em novas categorias de mercado.
Cedido: 2014
Merec
Moçambique
Empréstimo: $25 milhões
Expansão e otimização das
operações do moinho em Maputo.
Cedido: 2012
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O Financiamento e os Investimentos da USAID estão
facilitando as condições para o investimento
•

Fornece apoio às empresas, através de Assessores Financeiros, para obter
acesso ao financiamento através de concessões de fundos, de empréstimos, de
investimentos e de financiamento híbrido

•

Conecta e apoia os bancos, os emprestadores de impacto e as firmas de
investimentos para financiar os agronegócios

•

Apoia atores de mercado em cadeias de valor e em setores selecionados para
as companhias de agronegócios e de manufatura leve da África Ocidental

Resultados:
• Facilitou o acesso ao financiamento para o início das operações de uma grande
fábrica de processamento de cajus - $13 milhões - e de uma companhia
pequena de processamento de cajus de propriedade de uma mulher
• Facilitou o acesso ao financiamento a 2 comercializadores de cajus, mas que
agora estão procurando se tornar processadores de cajus
• Ajudou grandes empresas do agronegócio a investir no setor do caju
• Apoiou alguns comercializadores e algumas companhias processadoras a obter
capital de giro adequado para comprar CCN / RCN
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Muito Obrigado
Francisco Campos, Banco Mundial

