
Cooperação Trilateral Gana-Brasil-Alemanha  

Aumento da eficiência e qualidade da produção e processamento do caju em Gana 

Contexto  

A África é hoje responsável por 58% da produção mundial de 

castanha de caju e sua participação no comércio internacional está 

aumentando gradualmente. Atualmente, a produção de caju 

oferece a mais de 1,5 milhão de agricultores no continente 

africano uma nova oportunidade econômica. A produção de 

outros importantes países que também figuram no mercado 

internacional de caju, como Brasil, Índia e Vietnã, está estagnada 

ou em declínio. Como a demanda global por castanha de caju e 

alimentos saudáveis de alta qualidade vem aumentando 

gradativamente, as atenções têm se voltado para a África 

Ocidental a fim de atender essa crescente demanda global.  

A África Ocidental tem uma combinação singular de clima tropical, 

solos profundos e disponibilidade de terras - semelhante às áreas 

produtoras de caju no Brasil - o que lhe concede uma vantagem 

comparativa inigualável para se tornar a maior região produtora 

de castanha de caju de alta qualidade do mundo. Mesmo que o 

subsetor de caju em Gana seja relativamente jovem em 

comparação a Índia e ao Brasil, os quais possuem longa tradição 

no setor, Gana é conhecida por seus produtos diferenciados.  

A promoção do processamento de castanha de caju e de seus 

subprodutos apresenta uma boa oportunidade aos produtores do 

fruto para gerarem renda adicional e fornecerem subprodutos de 

caju de alta qualidade aos mercados nacionais e internacionais. 

Com tecnologias apropriadas, conhecimentos e habilidades, os 

produtores ganeses poderão aproveitar ainda mais esse mercado. 

Objetivo 

Aumentar a eficiência e a qualidade da produção e processamento 

de caju de maneira a criar novas possibilidades de renda para os 

pequenos produtores ganenses. 

Resultados  

• Resultado 1: São criadas as condições para a introdução e 

disseminação de clones de caju de alto rendimento, 

tolerantes a doenças e bem adaptados as condições locais.  

• Resultado 2: A eficiência e as tecnologias de 

processamento do fruto do caju são melhoradas. 

Impactos Esperados  

• Aumento da produção de caju em Gana, por meio do 

desenvolvimento de variedades de caju de alto 

rendimento e de melhor qualidade.  

• Redução da pobreza das famílias de produtores rurais por 

meio da geração de renda.  

• Aumento da segurança alimentar, seja por meio de uma 

melhor nutrição (consumo direto do caju ou dos seus 

subprodutos ou por meio do aumento da renda que 

possibilite às famílias produtoras acesso a uma 

alimentação mais diversificada. 

• Mitigação das alterações climáticas por meio do plantio de 

novas árvores.  
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Figura ao lado: workshop com líderes do projeto. 
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• Empoderamento das mulheres nas comunidades rurais por 

meio da criação de emprego e, consequentemente, 

geração de renda. 

Aportes 

O Ministério da Alimentação e Agricultura em Gana (MOFA) 

declarou seu forte interesse pela cooperação trilateral. Com o 

apoio do Brasil e da Alemanha, Gana poderá desempenhar um 

papel no que diz respeito ao desenvolvimento e melhoria do 

material de plantio e às tecnologias de processamento do fruto do 

caju. O MOFA é responsável pela promoção, desenvolvimento, 

coordenação e monitoramento de todas as atividades 

relacionadas ao setor agrícola, além de oferecer as orientações 

políticas para o subsetor de caju em Gana. O MOFA é responsável 

pela coordenação das atividades e do monitoramento do projeto, 

assim como pelo fornecimento de profissionais técnicos.  

A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) é responsável pela 

coordenação a contribuição brasileira ao projeto. A Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agrícola (Embrapa) oferece capacitação e 

treinamentos para técnicos e agricultores nas áreas de: pesquisa 

para melhoramento de material genético e tecnologias de 

processamento do fruto do caju.  

A GIZ, comissionada pelo BMZ, fornece experiência e suporte no 

desenvolvimento da cadeia de valor dos subprodutos de caju, em 

particular nos aspectos de desenvolvimento de modelos de 

negócio e incentivo a iniciativa privada.  
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Aumento da eficiência e qualidade da produção e processa-
mento do caju em Gana—Duração total: 2017-2018 

Parceiro Volume 

MOFA (Gana) US$  112.000 Milhões 

ABC/Embrapa(Brasil) US$  341.297 Milhões 

BMZ / GIZ (Alemanha) US$  336.000 Milhões 

 TOTAL US$  789.297 mil 

Figura acima: mudas de caju de Gana. 

Figura acima: visita técnica à fábrica brasileira de caju, em Gana. 
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