
PRESSUPOSTOS PARA A REQUALIFICAÇÃO



 Cuida do desenvolvimento rural das regiões produtoras de cacau do 
Brasil.

 Tem expertise em agricultura tropical perene que inclui o cacau,
seringueira, pupunha, juçara, açaí, coco, graviola, acerola, dendê e
outras oleaginosas, em sistemas agroflorestais

 Atua em áreas não tradicionais/Cultivo Intensivo/Polígono MATOPIBA 

Bom Jesus da Lapa (BA), Nova Redenção (BA), Inhambupe (BA), Petrolina
(PE), Jequié (BA), Russas (CE), Bandeiras (MG), Platô de Neópolis e Boquim
(SE), Janaúba (MG)

A CEPLAC não é um produto/cacau



 É órgão incluído na área de Ciência e Tecnologia, reconhecido pela Lei
nº 8.691/2013

 Cuida da pesquisa científica e tecnológica, dispondo de um dos mais
importantes Centro de Pesquisas do mundo em cultivos tropicais e um
portfólio de projetos nas áreas de genética, biologia molecular,
fitopatologia, fisiologia da produção, fertilidade, agroecologia,
sistemas agroflorestais, bio-controle, sócio-economia e tecnologias de
processamento

A CEPLAC não é um produto/cacau



 É Guardiã do maior Banco de Germoplasma (ex-situ) do mundo com
um rico estoque de gens a ser conhecido sob os aspectos agronômico,
nutrimental e nutracêutico

Recursos Genéticos no Mundo Acessos Total

ERJOH (Marituba-PA) 2.123

ESPAM (Medicilândia-PA) 284

ESEOP (Ouro Preto do Oeste-RO) 725

ESARM (Ilhéus-BA) 1.300 4.432 (70 ha)

ICGT (Trinidad) 2.436

CATIE (Costa Rica) 800

Equador 800

Costa do Marfim 600

Guiana Francesa 400

Malásia 400

Gana 300

Colômbia 300

Venezuela 300

A CEPLAC não é um produto/cacau



Laboratórios = 20

Laboratório de Bio - Controle

Desenvolveu o TRICOVAB, fungicida biológico
que tem como princípio ativo o fungo
Trichoderma stromaticum, de alta eficiência no
controle da vassoura-de-bruxa do cacaueiro.

Biofungicida para o controle da vassoura-de-
bruxa, reduz em até 99% a produção de
basidiocarpos em vassouras sobre a
serrapilheira, e em 56,7% nas vassouras da copa
do cacaueiro.

A CEPLAC não é um produto/cacau



Laboratório de Bio – Controle

Bioprospecção de novos antagonistas

Seleção de novos fungos para controle  da vassoura-de-bruxa

A CEPLAC não é um produto/cacau

Micoteca com mais de 300 isolados coletados no sul da Bahia



 Atua na verticalização da produção através de programas de incentivo à
agroindustrialização produtos da diversificação

 Centro de Desenvolvimento e Capacitação Tecnológica Agroindustrial

Incubação de Empresas
Estágios e treinamentos de estudantes (39 em 2015)
Visitantes brasileiros (5.191 em 2015)
Visitantes estrangeiros (462 em 2015
Capacitação de associações, cooperativas e agricultores

A CEPLAC não é um produto/cacau



 Atua na verticalização da produção através de programas de incentivo à
agroindustrialização de produtos da diversificação

Na Bahia existem cerca de 40 marcas de chocolate fruto, e isso tem
possibilitado aos produtores entrarem no sistema de produção de cacau, da
amêndoa ao chocolate ( bean to bar).

Modernas técnicas de pós-colheita, fermentação e secagem, concorrendo para
melhorar a qualidade do cacau brasileiro e aumentar a sua participação no
mercado mundial do cacau fino.

Formulações de chocolate, com elevada percentagem de massa de cacau de
melhor qualidade.

A CEPLAC não é um produto/cacau



ATER - um dos pilares de atuação 

 Se firma com um Centro de Inteligência em Assistência Técnica e
Extensão Rural-ATER, na medida em que forma agentes
multiplicadores, promove o treinamento/capacitação de técnicos da
iniciativa privada e incentiva a descentralização da ATER, em parceria
com os entes sub-nacionais.

94 escritórios locais
577 servidores
60.000 produtores rurais
729.676 ha
223 municípios
22 Territórios Rurais.

A CEPLAC não é um produto/cacau



 Braço executivo de Políticas Públicas, a exemplo de Crédito
Fundiário, Regularização Ambiental – Cefir/Car

 Configura-se como Unidade Avançada de Apoio às Prefeitura
Municipais através da orientação e treinamento de servidores na
execução de politicas públicas, com o objetivo de minimizar as
dificuldades do distanciamento e suprir as carências desses entes
sub-nacionais

 Os efeitos do seu trabalho repercutem em 03 milhões de pessoas
distribuídas em 223 Municípios de 06 Unidades Federativas e não
só em 76000 produtores

A CEPLAC não é um produto/cacau



 Fomenta as atividades agrícolas, com a produção e distribuição de
mudas e propágulos, clones de alta produtividade e sementes de
diferentes cultivos.

Nos últimos anos foram distribuídas cerca de 20 milhões/ano de

sementes híbridas de cacau e 24 milhões de propágulos de espécies

diversas.

No Estado do Pará, onde a cacauicultura tem por predominâmcia o

plantio de mudas seminais, diferentemente da Bahia, foram produzidas e

distribuídas no período de 17 anos (2000 a 2017) cerca de 194.139

milhões de sementes híbridas para fomento da lavoura.

A CEPLAC não é um produto/cacau



ATRIBUTOS DA CEPLAC

• Plano de carreira próprio na área de ciência e tecnologia

• O reconhecimento da GCEPLAC para seus servidores

• Captação de outras fontes de recursos

• Disponibilidade do FUNGECAU, instituído pelo Decreto nº 86.179 de

06.07.1981

CEPLAC é uma instituição que necessita de uma condição diferenciada



O que fazer

 Como enfrentar os desafios em meio à insegurança institucional ?

 Como fazer ume gestão eficiente em meio a tamanhas dificuldades ?

 Como promover uma requalificação que permita à CEPLAC responder ao
potencial da lavoura e as tendências da cacauicultura mundial?



Secretaria Executiva/MAPA
(Portaria n° 1.258 de 01 de junho de 2017)

Art. 1º Fica constituído Grupo de Trabalho - GT para exercer as
seguintes atribuições:

I - diagnosticar as condições de funcionamento do Departamento da
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, em especial
quanto a:

a) recursos humanos;

b) bens patrimoniais;

c) materiais e equipamentos disponíveis;

d) ações técnicas desempenhadas;

e) relacionamento com outras instituições, integrações e parcerias;

f) possíveis sombreamentos de funções com outras instituições; e

g) importância político-econômica regional.



II - projetar e definir as demandas setoriais que podem ser
atendidas pelo Departamento, com base em suas condições
institucionais, materiais, capilaridade e experiência técnica acumulada.

III - propor alternativas para reorganização institucional e
organizacional do Departamento, considerando o que for pertinente dos
incisos anteriores e em condições adequadas ao conjunto das
disponibilidades orçamentárias deste Ministério.

Art. 2º O GT constituído na forma do que dispõe o artigo 1º desta
Portaria será integrado pelos seguintes servidores:

I - Coordenador-Geral de Desenvolvimento Institucional, que o
coordenará;

II - Representante da Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Institucional;

III - Representante da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária;



IV - Representante da Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor
Rural e do Cooperativismo;

V - Representante da Secretaria de Política Agrícola; e

VI - Representante do Departamento da Comissão Executiva do Plano
da Lavoura Cacaueira.

Parágrafo Único. Poderão ser convidados para compor o GT
representantes da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado da
Bahia e da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do
Governo do Estado do Pará.

Art. 3º O GT fica autorizado a solicitar informações às unidades deste
Ministério e a convidar autoridades e especialistas para colaboração
eventual, no exercício das atribuições definidas no artigo 1º. Art.

4º O relatório final dos trabalhos desenvolvidos deverá ser
apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta
Portaria. Art.

5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



MISSÃO

Promover o desenvolvimento 
rural sustentável das 

regiões produtoras de cacau 
do Brasil

VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecida, até 2022, pela 
excelência no desenvolvimento de 

modelos competitivos e 
sustentáveis de produção para a 
agricultura tropical perene nas 

regiões cacaueiras.

E a sustentabilidade da 
organização ???



Olhar a CEPLAC com o viés da sustentabilidade organizacional

 Segurança institucional (ondas de instabilidade)
 Político
 Programático
 Inter-relações dos segmentos da cadeia produtiva
 Competências e estrutura  organizacional 
 Governança
 Gestão de Negócios
 Gestão do patrimônio móvel/imóvel
 Gestão de pessoas
 Melhoria da eficiência dos gastos públicos
 Eficiente comunicação com o ambiente produtivo
 Orçamento compatível
 Força de trabalho  

Requalificação da Ceplac



Segurança Institucional

•
CEPLAC reconhecida como órgão específico do MAPA

Lei 8.028 de 12/04/1990
Reiterada pela Lei nº 8.344 de 27.12.1991

Ameaças
Decreto 8.701 (31.03.2016) reduz a CEPLAC a um Departamento da

Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do Cooperativismo.

Efeitos contundentes:

Restrição das ações da CEPLAC ao produto cacau - desconhecendo os
riscos de uma atividade monocultural

Supressão das atividades de ATER - ignorando a importância da
extensão rural, uma atividade intrínseca à CEPLAC, como poderosa
ferramenta para alavancar o desenvolvimento rural



Segurança Institucional

Em 14.04.2016, o Decreto nº 8.711 restabelece a

condição de órgão específico do MAPA e restituiu-lhe as

competências originais.

Decorridos 05 meses (21.09.2016), o Decreto nº 8.852

resume a CEPLAC novamente a um Departamento, agora

vinculado à Secretaria Executiva do MAPA, tendo sido

limitada a sua autonomia administrativa e financeira.



1. Segurança Institucional

 Apoio do ambiente político, administrativo e produtivo

 Implementar um Modelo (flexibilidade administrativa/financeira)

É imperiosa a segurança institucional, medida que antecede os

requerimentos de orçamento e força de trabalho, fortalecida no conteúdo e

forma jurídica.



2. Estrutura organizacional e regimental

Resgatar as Gerências Regionais vinculando-as administrativamente às
Superintendências.

Avaliar a compartimentalização dos Centros de Pesquisa (divisões de
fitopatologia, entomologia, genética, etc, ) com ênfase na criação de Projetos
Estratégicos com atuação interdisciplinar.

Reduzir e/ou fundir Escritórios Locais/Regionais de Ater e Estações
Experimentais

Reconhecer regimentalmente as estruturas descentralizadas remanescentes
(escritórios de assistência técnica, estações experimentais)

Restituir competências de acordo com a complexidade e a envergadura da
missão



3. Sustentabilidade Política

 Política pública para a cacauicultura, que incentive a industrialização,
implementando um vigoroso programa de aumento da produtividade do stand
nacional e de expansão da área plantada.

4. Governança

 Consolidar o Conselho de Desenvolvimento do Agronegócio do Cacau-CDAC
(Decreto s/n de 24.08.2001 - institui no âmbito do MAPA o Conselho de
Desenvolvimento do Agronegócio do Cacau -CDAC)

Requalificação da Ceplac



5. Sustentabilidade Programática

 PRODECAU - Programa de Desenvolvimento Sustentável das Regiões
Produtoras de Cacau

 Organizar o PRODECAU na perspectiva 2017a 2027.
 Priorizar a organização da produção e a diversificação agropecuária.
 Estabelecer metas exequíveis e prioridades em função dos cenários.

 Programa de Resgate da Produção de Cacau na Bahia, com ênfase no
manejo do cacau cabruca

 Pesquisas e Inovações tecnológicas na produtividade do trabalho através
da criação, por parte das indústrias de máquinas agrícolas, de equipamentos
com aplicação na cacauicultura.

Requalificação da Ceplac



 Programa Novas Fronteiras da Cacauicultura

Requalificação da Ceplac

Por que o interresse por cacau no semiárido?

Que se espera?

• Alta produtividade > 200@/ha

• Baixa incidência de enfermidades

• Baixo custo de secagem

• Controle da época de produção

• Mecanização de várias operações

• Boa qualidade das sementes

• Comercialização fácil



 Programa de Descentralização da Assistência Técnica e

Extensão Rural – ATER, com foco nas parcerias com os entes

sub-nacionais

 Intensificar ações de descentralização da Ater, cabendo à CEPLAC o
papel de coordenar, treinar e formar de agentes de assistência técnica,
em parceria com os entes sub-nacionais.

 Incorporar a visão holística do extensionismo rural, com foco no
desenvolvimento rural sustentável.

 Adoção de modernas técnicas de assistência ao produtor rural
utilizando ferramentas digitais.



6. Melhoria das inter-relações dos segmentos da cadeia produtiva

 Ampla FRENTE para viabilizar ações e mecanismos de promoção da
cacauicultura e cultivos associados - convergência de interesses entre os
segmentos produtivo, agroindustrial e governamental

Governo Federal

Entes sub-nacionais

Setor privado

Ambiente produtivo





Governo Federal

 Incentivos para o financiamento privado

Espécie de Lei Rouanet para a C&T– incentivos fiscais/abate IR/apoio financeiro
Ex.: Academia de Ciências do Reino Unido (Royal Society)

 Efetividade das parcerias público – públicas
Para Cada Real Federal, 1 Real do Estado ou Município

 Promoção das parcerias internacionais/Acesso a recursos



Entes sub-nacionais

“Precisam assumir a Agenda de C&T”

 Programas perenes nas ações e duradouros no aporte de recursos
financeiros (volatilidade)

. PAC/CACAU - BA

. PAC/CACAU - PA

 Estímulo à criação de Fundos Estaduais

. Fundo Baiano de Defesa da Cacauicultura – FUNDECAU/BA nos idos de 1.990

. Fundo de Apoio à Cacauicultura do Estado do Pará-FUNCACAU-PA

. Taxa de Modernização da Cacauicultura Paraense



Setor privado

 Aumentar o investimento do setor privado na pesquisa e inovação
Para cada Real público/1 real privado

 Maior integração e participação
Redes de P&D
Apoio a cursos e eventos técnicos
Apoio às atividades de previsão de safras
Instalação de unidades de referência de tecnologias
Programas de capacitação e treinamento de produtores
Concessão de bolsas de estímulo à iniciação científica
Criação de equipamentos com aplicação na cacauicultura
Unidades de observação em novas fronteiras
Ações de fomento à produção de sementes e mudas

(Decreto 86.179 de 06.07.1981)
Art. 1º - Para efeito de autonomia financeira, fica instituído na CEPLAC um Fundo especial
de natureza contábil, sob a denominação de "Fundo Geral do Cacau - FUNGECAU"



Ambiente produtivo

 Efetiva participação do produtor rural na definição de Programas, Ações,
Prioridades Regionais, Foco.

 Estabelecer um fórum permanente de discussões – a nível regional - sobre
temas prioritários de interesse regional.

 Investimentos privados de produtores, similar ao "soja check-off" (EUA).
Taxação equivalente a 0,5% do preço de mercado líquido de cada bushel
(medida equivalente a 27,2 quilos) de soja colhido, permite promoção do
produto americano no país e no exterior, bem como pesquisas na melhoria
do grão.

 Implementar mecanismos eficientes de Comunicação Social e Difusão de
Informações



7. Gestão de Negócios

 Captação de outras fontes/Geração de receitas próprias

Decreto 86.179 de 06.07.1981
Art. 1º - Para efeito de autonomia financeira, fica instituído na Comissão Executiva do
Plano da lavoura Cacaueira - CEPLAC, órgão autônomo criado pelo Decreto nº 73.960,
de 18 do abril de 1974, um Fundo especial de natureza contábil, nos termos do § 2º do
Art. 172, do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, sob a denominação de
"Fundo Geral do Cacau - FUNGECAU".

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D73960.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm


8. Gestão do Patrimônio Imóvel

Alto custo de manutenção de patrimônio
Reversão à SPU
Coexistência com outras instituições de governo
Cessão total a terceiros para fins nobres
Alienação/venda
Vinculação de receitas ao FUNGECAU

(Decreto 86.179 de 06.07.1981)
Art. 1º - Para efeito de autonomia financeira, fica instituído na CEPLAC um
Fundo especial de natureza contábil, sob a denominação de "Fundo Geral do
Cacau - FUNGECAU"
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Gestão do Patrimônio Imóvel



Imóveis passíveis de reversão para a SPU

Ref.: 04.12. 2015

Imóveis MATO GROSSO BAHIA PARÁ TOTAL 

RESIDENCIAIS 10 11** 58 79

NÃO RESIDENCIAIS 2 27 5 34

Agroindústria 

Armazém

Campos de demonstração

Central de Insumos

Escola

Escritório

Estação de carcinicultura

Estação experimental

Fazenda

Posto de inseminação

Terreno
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TOTAL GERAL 12 38 63 113

VALOR 728.739,35 10.914.509,79 1.783.858,27 13.427.107,41

Obs.: 
Amazonas, Espírito Santo e Rondônia não possuem imóveis para reversão à SPU. 
** No SPIUNET encontram-se 11 imóveis cadastrados em 05 registros



Ref.: 04.12. 2015

Situação do imóvel
UNIDADES DA FEDERAÇÃO

DF BA PA RO ES AM MT Total
1. Cessão à CEPLAC/Sede (s/ônus) 3 1 4

2. Cessão à CEPLAC/Escritório (s/ônus)          7 2 9

3. Próprio/sede 1 1 1 3

4. Próprio/ sede/cessão parcial (s/ônus) 1 1 2

5. Próprio/escritórios 21 13 13 47

6. Próprio/escritórios/ áreas cedidas (s/ônus) 22 6 28

7. Próprio/escritórios/cessão total (s/ônus) 4 3 7

8. Próprio/Estações Experimentais 8 2 1 1 1 13

9. Próprio/Estações Experimentais/áreas cedidas (s/ônus) 2 2

10. Próprio/viveiro/cessão total (s/ônus) 1 1

11. Próprio/agroindústria/cessão total (s/ônus) 2 2

12. Próprio/Central de insumos/áreas cedidas (s/ônus) 1 1

13. Próprio/Posto de Inseminação 1 1

14. Próprio/armazéns 3 2 5

15. Próprio/armazéns/cessão total (s/ônus) 7 3 10

16. Próprio/fazendas/cessão da SPU (c/ônus) 2 2

17. Próprio/terrenos 2 2

18. Próprio/Residências cessão (c/ônus)  26 26

19. Próprio/Residências cessão (s/ônus)   11** 32 10 53

20. Próprio/Residências 0

21. Próprio/Escola 1 1

22. Próprio/Garagem Náutica 1 1

23. Cessão à CEPLAC/Estação experimental (s/ônus) 1 1

24. Posto Avançado da CEPLAC 1 1

TOTAL DE IMÓVEIS 3 92 92 16 2 2 15 222

Situação patrimonial/Número de imóveis



9. Gestão de Frotas

Medidas de redução do alto custo de manutenção

Contratos nacionais de manutenção e fornecimento de combustíveis

Estudo de custo x benefício da locação de veículos (uso por demanda)

Desfazimento de bens inservíveis

Vinculação de receitas ao FUNGECAU



Ref. 04.12.2015

AM BA DF ES MT PA RO TOTAL

37

343

12 16 29

145

81
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Gestão de Frotas



10. A melhoria da eficiência dos gastos públicos

CHOQUE DE GESTÃO !!!!



Muito  obrigado !

EDMIR FERRAZ
Coordenador–Geral de Pesquisa, Extensão e 

Desenvolvimento da CEPLAC

edmirferraz@agricultura.gov.br
edmirferraz@ig.com.br

mailto:edmirferraz@agricultuta.gov.br

