
Competitividade do Processamento de Castanha de 
Caju em Moçambique



Contexto do estudo

Metodologia do estudo:

Comparação dinâmica da competitividade da
industria Moçambicana com a industria dos
principais países processadores: Vietnam, India e
Costa do Marfim.

Factores de política económica e comercial;

Fiscalidade;

Custos de investimento inicial;

 Custos de funcionamento;

Oportunidades de mercado;

Conjunturas recentes do setor,



Metodologia do estudo - Consultas realizadas ao longo do estudo:

• Consulta nas unidades de processamento;

 Visita de 8 unidades de processamento.

 Consulta dos atores da cadeia – apresentação dos resultados preliminares em Nampula e
Maputo – Total de 71 participantes.

 Consulta dos especialistas da cadeia de valor do caju;

 AICAJU;

 IAM

 Sr. Shakiti Pal;

 Prof. Peter A. L. Masawe;

 Sr. Sunil Dahiya;

 Sr. Carlos Costa;

 SPEED+ - Rafael Uaiene e Hercília Hamela.



Âmbito do estudo

• O tema deste estudo é a competitividade da indústria moçambicana e 
não a competitividade de toda a cadeia de valor do caju em 
Moçambique.

• A questão da qualidade da castanha de caju em bruto constitue 
actualmente uma desvantagem tanto para a competitividade da 
transformação da castanha de caju como para o rendimento/valor 
acrescentado do produtor na produção da castanha de caju em bruto. 

• Uma liberalização total do sector não garantiria, de forma alguma, uma 
melhoria da qualidade da castanha de caju moçambicana. A melhoria 
da qualidade é um problema que depende principalmente da 
estruturação da comercialização. Para que os produtores invistam na 
qualidade, este investimento deve ser remunerado e, por conseguinte, 
as diferenças de qualidade devem ser pagas a preços diferentes. 



Situação do sector em 2020
O Mozambique:

 11ª posiçao : produção de castanha

 15ª posição : exportação de castanhas de
caju em bruto (29.000 Ton)

5ª posição :exportação de amêndoas de
caju (10.000 Ton)

 1,33 milhões de famílias agrícolas
moçambicanas possuem cajueiros

O processamento no Mozambique:

• Moçambique foi o 6º processador mundial de caju nos últimos anos

• Mais durante a campanha 2020/2021, apenas 10 processadores estavam a trabalhar (AICAJU)

• Moçambique era o primeiro processador em Africa, hoje é a Costa de Marfim

0
200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000
1,200,000

C
. d

e 
M

ar
fi

m

C
am

b
o

d
ia

In
d

ia

V
ie

tn
am

N
ig

e
ri

a

G
.-

B
is

sa
u

Ta
n

za
n

ia

B
en

in

G
h

an
a

B
u

rk
in

a

M
o

ça
m

b
iq

u
e

In
d

o
n

es
ia

B
ra

zi
l

O
u

tr
o

s

Principais países produtores de caju no mundo em 2019
(Unidade: Toneladas Métricas - Fonte: Serviço n'kalô)



Factores de política económica e comercial
De acordo ao Banco Mundial, Moçambique tem um ambiente de negócios 
muito menos favorável do que os seus principais concorrentes do sector do caju,

O Vietname e a Índia são
países que investiram muito
nas últimas décadas na
melhoria do ambiente de
negócios para atrair
investidores estrangeiros e
promover o empreendedo-
rismo local.

DESVANTAGEM

Para atrair investidores no
sector do caju Moçambique
precisa de uma rentabilidade
no processamento maior do
que a do Vietnam ou da India.

Clasificaçao "Doing Business”



Factores de política económica e comercial

Políticas de apoio específicas ao sector do caju DESVANTAGEM

Vietnam:
- 100% IVA sobre insumos no

processamento
reembolsada;

- 0% taxas sobre lucro durante
5 a 15 anos;

- Taxas de juro bonificadas: 3
a 5%;

- Suporte publico a inovação
em tecnologia de processa-
mento.

India:
- Proteção do mercado local

contra importação de amên-
doas (60% de tarifas alfande-
gárias)

- 0% taxas sobre lucro durante
5 a 15 anos.

- Taxas de juros bonificadas: 6 a
8%

- Subsídio de 5% do valor das
exportações de amêndoas
(21000 MZN/toneladas)

Costa do Marfim:
- 100% IVA sobre insumos no

processamento reembolsado;
- Centro de inovação tecnológica e

de treinamento da mão de obra
qualificada;

- 0% taxas sobre importação de
equipamentos de processo
durante a fase de construção;

- 50% taxas sobre lucro durante 5 a
15 anos;

- Subsídio de 400 FCFA/kg de
amêndoas exportadas (56 000
MZN/t);

- Sobretaxa de 14 500 MZN/t de
castanha bruta exportada.

Mozambique
- 50% taxas sobre lucro durante 5 a 15 anos.
- Sobretaxa (18%) de 15 500 MZN/t de

castanha bruta exportada.



Índia e Costa de 
Marfim subsidiam a 
indústria para 
exportar 
amêndoas.

O Vietnam tem 
muito menos taxas 
que o Moçambique
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Estimativa da média de impostos+ subsídios pagos por uma
fábrica de processamento de caju inicial de 5.000 MT de RCN/ano

(Fonte: Nitidæ com base nos dados das autoridades fiscais e da PwC - em USD -)

Moçambique Costa do Marfim Índia Vietnã

DESVANTAGEM

Factores fiscais



Oportunidades de mercado: preços maiores na Asia

DESVANTAGEM

Custos de investimento (CAPEX) 
DESVANTAGEM

custo do equipamento de processamento importado em
Moçambique seja entre 5 e 10% maior do que na Ásia.

Além de:

- Necessidade de fazer estoques;

- Não reembolso do IVA, nem das taxas de importação. 

- O unico custo de investimento que é menor em Moçambique 
que na Asia é o custo do terreno.



Custo de funcionamento: a maõ de obra qualificada em 
Moçambique é maior do que no Vietnam e na Índia.
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Juros pagos por uma fabrica de 5000 toneladas/ano por a materia-prima

Mozambique Côte d'Ivoire India Vietnam

DESVANTAGEM

DESVANTAGEM

VANTAGEMCusto de funcionamento: a maõ de obra não qualificada é 
certamente a melhor vantagem comparativa para o 
processamento de caju em Moçambique, após o custo da 
castanha.



Valores em USD/Tonelada
Fábrica 

Moçambicana

Fábrica 

vietnamita ou 

indiana

Preço da RCN no campo 550 550

Custos de coleta e transporte 200 200

Custos de fobbing 250

Impostos moçambicanos de

exportação

230

Frete marítimo e transporte no

destino

70

Preço da RCN chegada na fábrica 750 1300

- Moçambique tem menor custo para 
adquirir matéria-prima.

- A Taxa de Sobrevalorização da Castanha 
de Caju (TSCC) acentua a vantagem dos 
preços em relação as fábricas asiáticas.

- Os custos de exportação da RCN 
teoricamente beneficia a industria, porque 
se economiza o transporte marítimo. Uma 
diferença teórica de +/- 550 USD/t.

Custo de funcionamento: a castanha

Mas, na realidade, essa diferença é geralmente muita menor por duas razões:

1. A indústria moçambicana faz a sua procura em período de baixa oferta no mercado internacional (preços 
mais altos). 

2. A qualidade: a qualidade média da castanha de caju em bruto moçambicana é relativamente baixa

 A volatilidade dos preços também influencia nessa diferença. 

VANTAGEM



Conclusão sobre os custos e rendimento do procesamento

- O preço da Castanha: - 475 
USD/ton.

- Mas os outros custos variáveis: 
+ 156 USD/t

- Rendimentos: - 247 USD/ton de 
lucro

 Uma ligeira vantagem teorica
antes dos impostos para 
Moçambique : 

+/- 70 USD/MT

 Mais se se agrega a taxa sobre 
lucro, finalmente a vantagem
desaparece.

Para uma qualidade (Outturn) 46

KOR (depois do processo) 19.0% 20.5% 19.8% 21.5% 22.5% 22.0%

Min Max Média Min Max Média

Compras da castanha bruta Preço na fábrica em USD/ton 750 800 775 1200 1300 1250 -475

Custo de todos os insumos (Embalagem, peças de reposição, energia, etc.) 82 104 93 63 75 69 24

58 102 80 12 26 19 61

Custo dos salários variáveis (Manuseamento, corte, descamação, classificação) 34 44 39 36 51 44 -5

Outras despesas variáveis (Fobing, resíduos, compras, etc) 23 44 34 12 29 21 13

Despesas fixas (Salários fixos, depreciação equipamentos, etc.) 200 236 218 137 173 155 63

397 530 464 260 354 307 156

1147 1330 1239 1460 1654 1557 -319

White Wholes 698 884 789 828 1046 934 145

Scorched Woles 154 180 167 148 168 158 -9

Brokens 231 276 253 260 296 278 25

CNSL 0 21 11 35 42 39 28

De-oiled caked 0 5 3 26 51 38 36

Testa 0 0 0 2 3 2 2

0 30 18 31 41 38 20

Total ventas Por ton de castanha processada 1084 1396 1240 1328 1647 1487 247

Fábrica ideal Custo mínimo e renda máxima

Fábrica média Custos e rendimentos médios

Fábrica fraca Custos máximos e renda média

Fábrica començando Custo máximo e renda mínima

Fábrica ideal Custo mínimo e renda máxima

Fábrica ideal Custo mínimo e renda máxima

Dados de Nitidae em 

fevereiro de 2020: com base 

em investigações e 

feedbacks da indústria

Insumos

Dinheiro

Salários variáveis (Fabrica com 80% de processamento automatico)

Outros

Caju danificado + pós de caju

Vantagem e 

desvantagem 

do Moz (com 

base nas  

médias  - em 

USD/Ton)

Em USD/ton of castanha buta processada

Mozambique Vietnam

Despesas variáveis

Matéria-prima

Lbs/bag

Despesas fixas

Total de despesas sem impostos sobre lucros

Total sem a castanha

Total com a castanha

Ventas

24 187

Total ventas

Lucro (antes dos impostos)

249 187

1 -70

Custo do empréstimo de dinheiro

Lucro líquido para acionistas nacionais (após o pagamento de imposto sobre dividendos)

143 142

Fábrica média sem a sobretaxa -224 -70

Lucro líquido (após o pagamento do imposto sobre o lucro)

159 150

-90 -167

-246 -326

Lucros (antes de impostos) em um cenário sem a "sobretaxa"

Fábrica ideal sem a sobretaxa



Mais um risco muito grande!!!
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Comparação dos preços de compra e venda (Preço do RCN* média de outturn vs 

amêndoa em USD/MT) com os períodos de compra e comercialização para as 
fábricas moçambicanas.

Preço castanha eq amendoa Preço amendoa

2014

2014
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2020 2020

2013
Período e gama de 
preços de procura 

2013
Período e gama de 
preços de venda



Mais um risco muito grande!!!
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• Sim: A indústria moçambicana pode ser competitiva em 
termos de custos de processamento;

• Não: É suficente para garantir a sua sobrevivência, porque ela 
é muito mais exposta a volatilidade dos preços o que faz ela 
ser muito mais frágil;

• O sector do caju esta numa fase da alta competição e outros
países estão a dar mais suporte do que Moçambique para a
industria crescer.

CONCLUSÃO:



RECOMENDAÇÕES - URGENTE:

1. Manter a política atual:
Não é concorrência desleal: Índia e Costa do Marfim tem proteção e suporte público maior, Vietnam 
também favorece muito o sector.

A. Continuar com a Taxa de Sobrevalorização da Castanha de Caju (TSCC) « sobretaxa » e 
manter ao nível atual (18%).

2021 - Proposta da Revisão da Lei do Caju – ainda em curso : 
22% TSCC sobre a castanha bruta:  Acordo posição Nitidae
15% TSCC sobre Broma Caju: Proposta Nitidae/ Taxa demais elevada deveria ser

revisto para 5-7%

B. Manter janela de suprimento preferencial da indústria.

2021 - Proposta da Revisão da Lei do Caju – ainda em curso : Mante-se a janela de 
preferência



RECOMENDAÇÕES - URGENTE:

2. Melhorar o uso da sobretaxa

A. Governança: 

Workshop público-privado deve ser organizado a cada 3 anos, a fim de avaliar 
e planejar com a maior transparência possível as políticas implementadas com 
esse recurso no sector.

A. Diversificação de acções: 
• Estruturação de produtores, 
• Ações para melhoria da qualidade, 
• Implementação de certificações (Agricultura Orgânica, Comércio Justo, Desmatamento 

Zero), 
• Incentivar a participação do sector privado quanto aos serviços de pulverização ou de 

fomento do caju.



RECOMENDAÇÕES - URGENTE:

3. Suporte comercial, administrativos e políticos à industria:

Defender uma posição vantajosa no mercado sul-africano :
Tema de discussão no encontro bilateral Moçambique –Africa do Sur

no XVII CASP ?

Defender o acesso ao mercado indiano de amêndoas (cota de importação)
para as indústrias africanas :

Propor uma política de isenção de IVA à uma série de produtos exclusivos a
exportação de castanha de caju

Melhorar o diálogo com a industria de processamento: treinamento de
funcionários do IAM, intercambio, etc...



RECOMENDAÇÕES:

4.  Convergência das políticas comerciais de Moçambique e Tanzânia
Este dispositivo é extremamente eficaz para o sector de exportação de castanha de caju em
bruto para a Ásia, que é provavelmente a mais rentável para os produtores do mundo. No
entanto, foi construído às custas do processamento local de caju.

• Leilão em Moçambique - Já implementado pelo IAM com a BMM (Piloto em
Nampula e Zambézia) :

- Desafios logisticos (Armazem, transporte)

- Importância da medição da qualidade - Preço pago de acordo com o outturn;

- Importância da definição do Preço de Referência

2021 - Proposta da Revisão da Lei do Caju – ainda em curso : 
 Proposta de preço minimo: A Nitidae não recomenda o estabelecimento
de um preço minimo obrigatorio mas de guardar a definição de um Preço de 
referência indicativo.



RECOMENDAÇÕES:
5.  Valorização energetica dos subproductos da casca

Estado actual da maioria das fábricas de processamento de caju no Moçambique

Cadeia de aproveitamento ótimo da casca da castanha no Moçambique.

Receita total potencial proveniente dos subprodutos torna no redor de 50 a 150 USD/MT RCN

Ao Ministério da Energia,  EDM e empresas de petróleo e gás:
Integrar o CNSL na combinação nacional de energia como combustível de co-combustão para a 
produção de energia, o que garantiria uma receita adicional ao sector de processamento de 
caju, aumentando assim sua competitividade. 



RECOMENDAÇÕES:

6.  Ascenção da AICAJU

Negociações corteses, transparentes e ambiciosas com as autoridades
públicas;

Melhorar as condições de trabalho para aumentar a presença e os
rendimentos das indústrias;

Testando e desenvolvendo mecanismos de parceria com associações de
produtores.



Obrigado pela sua atenção
Contactos:
Jean Baptiste Roelens – jb.roelens@nitidae.org

Competitividade da indústria de castanha de caju em Moçambique

Arquivo PDF em Inglês e Português. 

mailto:jb.roelens@nitidae.org
https://www.nitidae.org/files/21fa92bb/competitiveness_of_the_cashew_nut_industry_in_mozambique.pdf
https://www.nitidae.org/files/385687cb/competitividade_das_industrias_de_processamento_de_castanha_de_caju_em_mocambique.pdf

