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Opinião 
 

Castanha, amêndoa e preços: uma difícil equação 
Por Alderito Oliveira, Diretor Financeiro do Instituto Caju Brasil 

 

A cajucultura brasileira, já de algum tempo, vem 

sofrendo severamente em seus mais diversos setores. 

Conhecemos boa parte das razões para esta crise, 

assim como também sabemos boa parte das soluções. 
 

No tocante às soluções, para que sejam 

implementadas, faltam fundamentalmente: boa vontade por parte dos 

governos para com a cajucultura nacional e união e organização 

dos elos da cadeia produtiva do caju. Do lado dos problemas, que 

persistem há bastante tempo, destacam-se os baixos preços da castanha in 

natura e da amêndoa (ACC) para aqueles que a produzem e a 

beneficiam.  
 

Considerada uma commoditie, posto que é produzida, beneficiada e consumida 

em larga escala em diversas regiões do planeta, o preço da castanha in natura 

no Brasil deveria se comportar com tal. Infelizmente não é o que acontece. 

Enquanto no mercado internacional seus preços nunca são inferiores a U$ 1, no 

Brasil nunca esteve próximo deste valor. Não é por falta de demanda nem por 

excesso de oferta.  
 

Uma provável explicação para isto, esteja no reduzido (e atual) número de 

grandes potenciais compradores na indústria e na dificuldade dos 

produtores fazerem a sua castanha chegar diretamente a estes, o 

que estimula a atuação de atravessadores, fazendo com que esse preço 

seja facilmente controlável. Agregado a isso, tem-se ainda o alto custo de 

produção, em especial mão de obra, e a baixa qualidade da castanha 

produzida no país. 
 

Entra safra, sai safra e essa grita dos produtores em relação ao preço da 

castanha não muda; pelo contrário, vem se agravando, a ponto de hoje no 

Brasil não ser mais viável a cajucultura baseada exclusivamente na 

castanha. Atualmente, é senso comum no Brasil que sem o aproveitamento 

integral do caju, qualquer investimento em cajucultura estará fadado ao 

fracasso. E não há saída, no curto prazo, pois a baixa produtividade dos 

pomares, aliada à baixa qualidade, não permite que país se insira no mercado 

exportador de castanha in natura.                 (continua na página seguinte) 
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... Castanha, amêndoa e preços: uma difícil equação 

 

O aumento da produtividade e a melhoria da qualidade é um processo que 

levará tempo e necessitará fundamentalmente dos três elementos mencionados 

no início deste artigo, quais sejam, boa vontade/políticas públicas dos 

governos para com o setor e a união e organização dos produtores. 
 

A situação nas indústrias não é diferente, embora produzam uma das 

amêndoas mais apreciadas e consumidas no mundo, a ACC. O custo Brasil 

lhes comprime as margens, de forma que os seus resultados são 

mínimos para uma atividade tão complexa como a do 

processamento da castanha de caju. Por ser uma commoditie, o valor da 

amêndoa está atrelado aos praticados nos mercados internacionais, hoje 

atendidos em sua grande maioria por países produtores com melhor 

produtividade e beneficiadores com mais eficiência e menores custos de mão de 

obra, tributos e encargos (custo Brasil). E assim, cada vez mais, o país segue 

perdendo espaço no mercado internacional. 
 

Tudo isso contrasta com os preços da ACC nas gôndolas dos supermercados, 

empórios e delicatessens brasileiros, onde é vendida por preços exorbitantes, 

com margens que ultrapassam a 200% dos seus preços na saída das 

fábricas. Com isso percebe-se que à ACC somente é agregado valor, após a sua 

saída do portão da fábrica, quando geralmente lhe é adicionada tão somente 

uma bela embalagem, e nada mais. 
 

Hoje, com as margens aplicadas pelos envasadores e varejistas, a ACC se 

tornou um alimento acessível apenas às elites. Atualmente no Brasil os preços 

da ACC no varejo são comparáveis aos preços desta nos mercados americano e 

europeu, chegando, em alguns casos, a serem ligeiramente superiores.  

Alguém nesta cadeia ganha muito, em detrimento de alguns que 

estão ganhando muito pouco.  
 

Fica muito claro, de tudo isso, que se houvessem preços mais acessíveis para a 

ACC no varejo, haveria um incentivo ao consumo, que por sua vez levaria a 

uma maior produção e produtividade, melhorando, assim, as margens de lucro 

também para aqueles que produzem e beneficiam a castanha de caju, com 

ganhos para todos os envolvidos nesta importante cadeia produtiva do 

agronegócio nordestino e brasileiro. 
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Brasil 
 

Safra brasileira de castanha de caju 2020 

2º levantamento do IBGE aponta queda de 9,9% 
 

O IBGE divulgou no último dia 10 de março o segundo levantamento da safra 

brasileira de castanha de caju para o ano de 

2020, tendo como base o mês de fevereiro. A 

estimativa inicial é de uma produção de 

125.566 toneladas. Como sempre salientamos 

neste Boletim, estas primeiras estimativas 

geralmente variam com o decorrer do tempo, 

diferindo um pouco dos números finais, o que é 

perfeitamente normal quando o assunto é 
previsão de safra agrícola.  

Em relação à safra de 2019 (139.383 t) os números apontam para uma 

queda de 9,9 %.  A área a ser colhida está estimada em 429.316 

hectares. Com base nessa segunda estimativa de 2020, o Boletim ICB 

consolidou os dados referentes aos cinco principais estados produtores no 
quadro abaixo. 

Estimativa de produção de castanha de caju 2020 – mês de 
referência: fevereiro 

Unidade da 

Federação 

Previsão de área colhida 

(ha) 

Produção (tonelada) 

Ceará 271.540 70.576 

Piauí 71.098 23.833 

Rio Grande do Norte 51.516 17.211 

Maranhão 12.452 4.370 

Pernambuco 2.388 4.028 

Fonte: Boletim ICB, a partir de dados do IBGE (2020). 

 

À exceção do Ceará, os números para os demais estados permanecem sem 

alterações em relação ao levantamento anterior. 
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Instituto Caju Brasil – Inovação para a 

sustentabilidade do agronegócio caju. 



 

 

Instituto Caju Brasil 

Abertas as inscrições para o Simpósio Internacional 

do Caju 
 

Encontram-se abertas as inscrições para o Simpósio Internacional do Caju. Para 

inscrever-se os interessados devem acessar o seguinte endereço: 

www.pecnordeste.com.br. 

 

Veja abaixo a tabela de preços (primeiro lote), com vigência até o dia 29 de abril 

de 2020.  
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Mundo 
 

Preços internacionais 

O momento é de apreensão 
 

Segundo a agência N’Kalô, a situação do mercado internacional continua difícil, 

com uma demanda extremamente reduzida. Para os analistas, embora a 

epidemia de coronavírus na China aparente estar cada vez mais sob controle, sua 

disseminação para muitos outros países (especialmente na Europa, onde o 

número de casos aumentou) continua a prejudicar todos os setores econômicos, 

particularmente o comércio internacional. 

Para a N’Kalô., sob essas condições, tentar antecipar a evolução dos preços da 

castanha de caju nos próximos meses parece particularmente irrelevante. O 

mercado corre o risco de se tornar novamente um mercado “spot”, ou seja, no 

qual a maioria dos contratos é feita para pequenas quantidades, com prazos 

curtos de entrega e onde os players tentam não correr muiotos riscos. 

 

Consumo de ACC 

Índia e EUA lideram 

 

De acordo com o gráfico a seguir, construído 

pelo Instituto Caju Brasil, a partir de dados da 

N’Kalô, a Índia e os EUA continuam liderando 

o consumo mundial de Amêndoa de castanha 

de Caju (ACC). 

 

No quadro que contém a “Estimativa do 

consumo mundial de ACC, em toneladas ” 

(página seguinte), observa-se que o consumo dos demais países é de cerca de 

21%.  

 

Segundo matéria publicada no Boletim ICB (Edição Nº 3) o consumo de ACC 

no Brasil em 2019 foi de cerca de 14 mil toneladas. Quando se 

confrontam estes dados com as estimativas de consumo mundial, verifica-se que 

o consumo brasileiro representa apenas 1,81% do consumo mundial.  

 

Os números deixam muito claro o enorme esforço que será necessário para 

ampliar o consumo de ACC no mercado interno. 
 

5 



 

 

 
Consumo mundial de ACC (2018-2019) 
 

Estimativa do consumo mundial de ACC (toneladas) 
 

País/Ano 2018 2019 Participação  
Índia  220.000 225.000 29% 
EUA 160.000 164.000 21% 

União Européia (28 países) 121.000 143.000 19% 

China  54.000 78.000 10% 
Demais países 140.000 160.000 21% 

Total  695.000 770.000 100% 
 

Preços de ACC 

ACC e competitividade no mercado de amêndoas 
 

Na opinião de Pierre Ricau, analista da agência 

N’Kalô, embora a a situação da China esteja 

melhorando em termos dos impactos do covid-19, o 

comércio transfronteiriço entre a China e o Vietnã 

pode não ser retomado tão rapidamente quanto se 

espera, visto que a epidemia tornou-se global e todos 

os governos do mundo começam a perceber que há 

uma necessidade real de limitar o movimento de pessoas. para conter a 

disseminação do vírus. 
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Ainda segundo Ricau, a situação será ainda mais difícil para os produtores da 

África Ocidental, com a valorização do euro em relação ao dólar e a conversão de 

contratos de exportação em francos CFA / kg, o que incentivará uma leve queda 

nos preços em moeda local. 

 

Quanto aos concorrentes da ACC, o preço das amêndoas californianas caiu 

abaixo de 2 USD / lb FOB US, ou seja, apesar da queda nos preços, a ACC ainda 

não é a amêndoa mais co’’mpetitiva do mercado. 

 

Preços internacionais 

Preços da castanha in natura  
Origem (período de 

exportação) 
 

Preço (US $/tonelada) 
Tendência 

Índia (local) 1150 – 1400 Estável 
Vietnã (local) 1150 - 1250 Estável 
Gana (abril) 1150 -1200 Queda 

Costa do Marfim (abril) 1050 – 1100 Queda 
Nigéria (abril) 1000 – 1100 Queda 

Fonte: N’Kalô Service (2020).                                                                                                         Preços de referência FOB 
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__________________________________ 

O Boletim ICB – O agronegócio caju em números é uma publicação mensal do Instituto Caju Brasil. As informações contidas neste 

Boletim são coletadas de diversas fontes e podem não espelhar na íntegra o que ocorre no mercado agrícola. Os artigos eventualmente 

assinados são de inteira responsabilidade dos autores. (Foto de capa: Arli Caitiano - Viveiro São Jerônimo, Pacajus, CE, Brasil). 
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