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Côte d´Ivoire

•800 mil famílias em 4 milhões de hectares 

produzindo 2 milhões de toneladas por safra

•1 família para 5 hectares com 500kg/ha/ano

•Safra oficial do país vai de 1º de Out a Março

•Mais ou menos 2/3 na safra e 1/3 na 

entressafra (Mid Crop)

•Plantam variedades recomendadas pelo CNRA, 

a mais comum é a Mercedes – e plantam 

sempre no mínimo 5 variedades por fazenda

•Espaçamento médio 2,5 x 3 



Preço

•Exportadores (ou indústria) têm que entrar 

num edital (leilão) para ter direito a 

comprar e a exportar.

•Governo define o preço que será pago aos 

produtores ➔ Hoje está em torno de 60% 

da bolsa de Londres

•Produtor recebe em média € 1 por kg (R$ 

4.800 por tonelada)

•Mas o restante tem de ser pago ao 

governo em taxas, seja porto ou impostos



Cooperativismo

•Aproximadamente 70% dos produtores 

estão organizados em cooperativas

•Quase todos recebem pagamento 

eletrônico, tudo via celular! É mais por 

segurança que por “modernidade”, mas 

serve de lição...



Fitossanidade

•Black Pod (Phytophtora palmivora) e 

outras doenças são preocupantes

•Tem controle, mas o custo é alto e quase 

ninguém usa – o mesmo vale para outros 

insumos como adubos e corretivos

•Governo estima que mais de ¼ das 

lavouras estão em situação de renovação 

imediata – mas não há $ para fazer isso...



Cacau é viável?

• Cacau dá bem por uns 6 meses/no e 

rende uns € 1,5 mil em 3 ha/ano x 

Seringueira dá por uns 10 meses e rende 

uns € 4,5 mil em 3 ha (mesmo com o 

preço ruim de hoje)

• Mas o contraponto – nos últimos 10 anos 

eles saíram de 1,2 para 2 milhões de 

toneladas, como? 

• Boa parte cresceu em áreas novas, 

desmatadas ilegalmente dentro do 

parques nacionais ➔ Hoje quase 500 mil t 

(25%) produzidas vem destas áreas de 

reservas



Operação Portuária

• 2 Portos ➔ Abidjan x San Pedro

• San Pedro é o maior porto de cacau do mundo 

➔Movimenta umas 1,5 milhão de toneladas

• Começaram a construir em 1968

• 1,030 milhão de toneladas de amêndoas em 

2017 ➔ 60-70% Europa + 20-30% EUA + 5 –

10% Américas, Ásia

• Produzem umas 2 MM t

• 500 mil t processam e exportam em containers 

➔ 300 mil San Pedro x 200 mil Abidjan

• 1,5 milhão exporta como amêndoa 

➔ 1 milhão San Pedro x 500 mil Abidjan



Moagem

• Plantas de escala global

• Nenhuma tem moagem inferior a 120 mil t

• Hoje estão com quase 500 mil t de moagem e 

devem chegar a 700-800 mil t em poucos 

anos

• Muitos incentivos!

• Política do Governo – quanto mais adiante na 

cadeia, menor os impostos – querem fabricar 

chocolate!




