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Discussão de Mesa-Rendonda do 
Setor Privado da ACA



Os principais desafios para o 
processamento na Nigéria

• Ambiente volátil de matérias-primas 
impulsionado por competição subsidiada e 
não controlada dos mercados estrangeiros

• Mercado de matérias-primas 
desorganizado com várias camadas de 
comercializadores intermediários, os quais 
não adicionam valor algum, apenas 
aumentam o custo da matéria-prima.

• Alto custo de financiamento, o que cria 
desvantagem de preço em relação aos 
processadores estrangeiros (não é 



Os principais desafios para o 
processamento na Nigéria

• Não há indústria local de apoio, o que faz 
com que a maior parte dos equipamentos e 
do maquinário sejam importados, levando a 
custos altos de manutenção / de expansão 
(incluindo o tempo de execução)

• Falta de mão-de-obra qualificada (não 
específico para o caju)



Porque o setor público deveria apoiar o 
processamento

Desenvolvim
ento 

econômico 
significativo 

Criação de 
trabalhos 
sustentáveis 
(diretos e indiretos)

Criação significativa 
de valor – no Vietnã 
$ 2,5 bi ++

Criação de valor para 
os produtores rurais 
com um mercado 
sustentável

É a coisa estratégica a fazer ..... O Vietnã, um ator do caju muito bem 
sucedido e significativo, fornece incentivos e apoio significativos para o seu 

setor do caju 



Estas iniciativas poderiam transformar o setor

• Criar uma janela de compra para que os 
processadores locais comprem as CCN / 
RCN antes dos exportadores

• Introduzir um imposto de exportação
sobre as CCN / RCN para apoiar o 
crescimento do setor através de 
reinvestimentos em toda a cadeia de valor
– Estabelecer um conselho para 

gerenciar os fundos  para assegurar 
que eles serõ investidos no apoio aos 
produtores rurais, nos processadores, 



Estas iniciativas poderiam transformar o setor

• Facilitar o acesso ao financiamento de 
dígito único  para os processadores locais

• Introduzir um abatimento de impostos 
para as companhias que processam as 
castanhas de caju


