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O Processamento é Importante na
África
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Impacto sobre a economia local
Efeito multiplicador

1 mil TM processadas geram:
o $ 200 mil em renda adicional para os produtores rurais
o Renda anual salarial de $ 144 mil para os trabalhadores do chão da
fábrica
Fonte: Estudo de efeito multiplicador do Caju
feito pela USAID.

Potencial de Processamento na África
A demanda por caju rastreável está crescendo! Mais espaço para o setor
doméstico de adição de valor na África
Melhorar o reconhecimento! A maior parte dos governos africanos
reconheceram o caju como uma colheita estratégica e estão se dedicando
mais em favor da adição de valor
Potencial de Investimento no Processamento de Cajus! Disponibilidade
de mais de 1 milhão de TM de matérias-primas por ano
Vantagem geográfica! Tempo de exportação reduzido e - 200% de pegada
de carbono
Potencial de Processamento de Produtos Derivados! Acesso a mercado
não explorado de produtos derivados que vale mais de $ 7 bilhões por ano

A África ainda é terra virgem para o potencial do setor do caju e há
múltiplas oportunidades a serem exploradas totalmente
Fonte: Entrevistas e Análises com Especialistas do Setor do Caju
de 2017

Dificuldades de Processamento na
África
Falta de um ambiente protetor de investimentos
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A competitividade dos negócios continua a ser o maior desafio de todos
Fonte: Consultoria de Especialistas em
Processamento de 2017

