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As razões para o ritmo de crescimento de lesma do setor de
processamento...
•
•
•

DESAFIOS PRIMÁRIOS
Desafios da cadeia de fornecimento e da lógica de investimentos
Custo elevado de conversão (+ de USD 200 por TM )
Base mais elevada de investimento

•

DESAFIOS RELACIONADOS
e de logística. Transportes caros
Conjunto nascente menor de qualificação profissional
Custo altos de manutenção e exigências elevadas de capital de giro
Custo de operação elevado
Falta de mercado doméstico as castanhas fora de grau de classificação e os
produtos derivados. Mobilização de quebradas e de fcl completas
Exposição a moedas estrangeiras

•

Risco de execução. Disponibilidade de peças de reposição

•
•
•
•
•
•

Densidade baixa de população
Nenhuma estrutura programada de salários
Questões de comportamento / de salários
POLÍTICAS DE GOVERNO - clareza e implantação
Dependência de mão-de-obra de expatriados
Armazenamento e pátios de secagem

Capacidade
utilizada •

•
•
•
•

Oriental
África
Desafios de infraestrutura
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Armadilhas em potencial para investidores iniciantes… perdas na aquisição
e no processamento

Capacidade
utilizada

Oriental
África
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Apesar dos processadores africanos terem uma vantagem competitiva
de $ 450 a 800 por TM de CCN / RCN sobre os processadores
2017
asiáticos...

Oriental
África

• As projeções de fluxo de dinheiro sobre os investimentos são míopes na direção dos fator
• Os negócios podem ser impactados devido a choques vindos de fora
• A estrutura de gerenciamento de risco com uma abordagem integrada aos negócios é crít

A luz no fim do túnel pode a do trem que está vindo em sua direção!
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Soluções potenciais…
MITIGAÇÃO DE RISCO

•

Estabelecer uma rede de cadeias de suprimento bem azeitadas para assegurar as CCN / RCN.
A gestão da cadeia de suprimentos, as exportações e a gerência da logística são partes
integrais dod negócios.
A exportação de castanhas não despeliculadas talvez possa ser uma solução a curto prazo até
que o processo se estabilize, a fim de assegurar que todos os graus de classificação sejam
CapacidadeIsto significa:
exportáveis.
Oriental
utilizada
•
Pegada mais elevada deÁfrica
carbono
•
Menor rastreabilidade para o consumidor final
•
Ciclos de tempo mais longos
•
Exposição a um risco maior dos contrapartes
Disponibilidade e transporte dos trabalhadores. Eficiência e treinamento dos trabalhadores
Capacidade de manutenção da planta
Planta de mitigação de risco
Gerenciamento de produtos derivados

•

•
•
•
•

FATORES DE MITIGAÇÃO

•
•
•

Necessidade dirigida pela demanda por castanhas processadas da África
Produção crescente de CCN / RCN
O Governo estabelece uma instituição sólida e o caju torna-se um setor prioritário
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O longo percurso… FEITO NA ÁFRICA!

Capacidade
utilizada

Oriental
África
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Capacidade
utilizada

MUITO OBRIGADO
Oriental
África
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