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SOBRE a P&A

 Presença Global em diferentes setores do Agronegócio

 Mais de 20 anos de experiência de mercado 

 Áreas principais
• Consultoria
• Trading

 Empresas do Grupo
• Qualicafex
• GSB2
• Exotic
• Santana Estate

 Da fazenda ao consumidor
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CLIENTES DO GRUPO P&A
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Experiência em projetos pré-competitivos:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Associação Mundial com mais de 200 
membros presentes em 8 países



© Copyright P&A

ASSOCIAÇÃO DE CAFÉ
VERIFICADORAS/

CERTIFICADORAS OUTROS (ASSOCIAÇÕES, ETC)

SERVIÇOS DE EXTENÇÃO ESTADUAL GOVERNO 

FEDERAL

PARCEIROS 
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MEMBROS DA PLATAFORMA GLOBAL DO CAFÉ 
COM ATUAÇÃO NO BRASIL

CESAR 
CANDIANO

Fazenda Rio Brilhante & Pirulito

MC Coffee do Brasil Ltda
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Sobre a Fundação Mundial do Cacau (WCF)

Pessoas
Comunidade cacaueira
saudável e próspera

• Fundação Associativa

Internacional

• Promovendo uma economia de 

Cacau Sustentável

• Fornecer ao produtores

ferramentas para produzir mais

e melhor, comercializando com 

sucesso e obtendo maiores

lucros.

Planeta
Rensponsável, boas práticas
ambientais

Renda
Retorno econômico maior e 
mais justo para produtores
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Membros da FMC (WCF) pelo Mundo 

Raul 

Ocazionez 

Foundation

Quality CandyPT. Hope Indonesia

Tulip Cocoa
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World Cocoa Foundation

Nossa estratégia de Parceria

Indonesian 
Government 

Council for Coffee and 
Cocoa

Assoc. de Comércio
(Com. + Reg.)

Agências de 
Desenvolvimento

Governos -
Produtores de 

Cacau

ONGs Organizações
relacionadas a 

NU

Empresas
de Cacau & 
Chocolate

Certificações + 
Normas
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• Contribuir para aproximar indústria, governos e outros parceiros do cacau
com o objetivo comum de criar um setor cacaueiro sustentável e
verdadeiramente transformado.

• Apoiar para uma boa imagem organizacional da cadeia do cacau e chocolate,
alinhadas com as demandas do consumidor por autenticidade e esforços de
sustentabilidade.

• Apoiar atividades a nível de campo para o desenvolvimento econômico e
social de produtores de cacau e suas comunidades,

• Contribuir como uma plataforma para alinhar prioridades e reporter
coletivamente.

World Cocoa Foundation

O papel da Fundação Mundial do Cacau
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O que é o CocoaAction?

11

“

A Fundação Mundial do Cacau
(WCF) atua como uma
representante e detentora de 
estratégia para o CocoaAction, 
facilitando a implementação dessa
estratégia industrial voluntária, 
dirigindo alinhamentos e gerando
novos insights para ampliar seu
impacto.

CocoaAction é uma estratégia voluntária do 
segmento da indústria que alinha as empresas
líderes de cacau e chocolate, Governos Locais e 
parceiros-chave para solucionar problemas regionais
prioritários em Sustentabilidade do Cacau.

CocoaAction coopera com o setor com a finalidade
de alinhar papéis e responsabilidades
complementares, conferir vantagem de escala e 
eficiência através da colaboração, catalizando
esforços para acelerar a sustentabilidade no 

setor do cacau.

”
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Trabalhar junto em direção a uma cadeia do Cacau sustentável.

A primeira vez que a indústria tem voluntariamente se alinhado em torno de
uma estratégia de sustentabilidade comum.

O que é o CocoaAction?

GOV

GOV

ONG

GOV

GOV

ONG
ONG

ONG
ONG

ONG

World Cocoa Foundation
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1. Indústrias realizam compromissos empresariais
individuais ao redor de problemas regionais

prioritários …

3. … e são representadas em atividades compartilhadas e 
em um relatório comum de resultados …

2. … onde problemas sistêmicos e pré-competitivos são
identificados e soluções são desenvolvidas para enfrentá-los …

5. … e compartilhamentos e atuação por resultados, 
melhores práticas e fracassos

em uma cultura de aprendizado favorável.

6. A indústria trabalha próxima a outros parceiros para 
desenvolver e implementar atividades

complementares …

7. … em coordenação próxima com Governos e outros parceiros
locais, e trabalhando com iniciativas multi-stakeholder 

(existentes e relevantes) …

8. … com FMC (WCF) como uma estratégia compartilhada.

4. … onde a indústria se compromete com metas regionais …

CocoaAction: 
Um Modelo
Inclusivo e 
Replicável pelo
mundo.

Quais são os
elementos do 
Modelo
CocoaAction?
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300,000 Produtores (Agricultores) até 2020

As empresas parceiras do 

CocoaAction se 

comprometeram a alcançar

300,000 produtores na Costa 

do Marfim e em Gana até

2020
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Agricultores
Profissionalizados

Comunidades Empoderadas
A próxima
geração de 
produtores é 
treinada e 
motivada a ficar
no Cacau

Produtores
proporcionam
uma vida
sustentável à 
suas famílias

Crianças estão na
escola e não se 

envolvem em
trabalhos perigosos

nas fazendas

Mulheres tem  
direitos à 

participação e 
contribuição na

renda da família

Comunidades
prosperam e são

empoderadas

Agricultores
profissionalizados e que 
tem Lavouras Lucrativas

CocoaAction – África Ocidental
Como o sucesso será em 2020
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O que é fornecido às Comunidades:

Resultados da Estrutura CocoaAction África Ocidental: O que nós medimos?

Adesão na Fazenda Empoderamento da Comunidade

- Treinamento em
BPA
- Maior inclusão de 
Agricultoras

- Disponibilidade de 
fertilizante (adaptada
com base no 
Mapeamento de 
Solos)

- Disponibilidade
de Material 
propagativo

- Maior consciência
à proteção infantil
- Fortalecimento
dos CPCs 

- Resposta as 
necessidades
educacionais
- Fortalecimento
dos SMCs

- Maior consciência de 
gênero e participação das 
mulheres
- Maior aptidão das 
Mulheres nos IGA

4 de 5 BPAs 
(incluindo poda) 

aplicadas

25% das lavouras
com aplicação de 

fertilizantes

9% das lavouras
sob reabilitação

Aumento no # de 
escolas primárias

efetivamente
funcionais

Aumento da proteção
à criança, redução

significante do 
trabalho infantil

Aumento da aptidão, 
oportunidade & 
influência das 

mulheres

Produção Aumentada Comunidades Prósperas

O que é fornecido aos Produtores:

Boas Práticas
Agrícolas

Fertilizantes & 
Fertilidade dos 

Solos

Replantio & 
Reabilitação

Educação
Primária

Prevenção ao
Trabalho
Infantil

Empoderamento
Feminino

Treinamento de Produtores Desenvolvimento Dirigido da Comunidade

PACOTE DE PRODUTIVIDADE:  
300,000 PRODUTORES

PACOTE DE DESENVOLVIMENTO DE 
COMUNIDADES:  

1,200 comunidades
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Contribuir para um Setor de Cacau
transformado que ofereça uma vida rentável para 

produtores de cacau profissionalizados e empoderados economicamente
e suas famílias, enquanto providencia uma melhora significativa na qualidade de 

vida de comunidades cacaueiras. 

CACAUICULTORES COMUNIDADES CACAUEIRAS

Alinhamento com Governo

Monitoramento do 
Trabalho Infantil e 

Remediação de Sistemas
através da cadeia e com as 

comunidadesA
T
I
V

I
D

A
D

E
S

World Cocoa Foundation
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CocoaAction:  Oito Áreas Temáticas (Corrente de Trabalho)

CT5 Inovação: 
Aumento da extensão digital; bottom-up, P&D 

voltada ao agricultor e a novas soluções

CT6a Indicadores e Resultados: 
Vantagem de conjunto de medidas comuns

para aumentar o entendimento

CT6b Economia Agrícola: 
Entendimento da dinâmica e implicação de 

sustento dos agricultores

CT6c Certificação & Normas: 
Trabalho com certificadoras para criar

alinhamento de padrões globais de verificação.

CT1 Material Propagativo: 
Implementação de material propagativo e 

distribuição de planos

CT2 Manejo de Solo: 
Aumento no acesso & adoção de boas práticas

de fertilização

CT3 Desenvolvimento da Comunidade: 
Três áreas em foco: trabalho infantil, educação

primária, empoderamento da mulher

CT4 Divulgação Governamental e Filantrópica: 
Engajamento direcionado e coordenado com governos

e parceiros

17

Material 
Propagativo

Manejo de 
Solo

Desenvolvimento
da Comunidade

Divulgação
Governamental & 

Filantrópica

Inovação Indicadores
Economia
Agrícola

Certificação & 
Normas
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Parceria
CocoaAction
BRAZIL

Parceiros-
Chave

• Produtores e Cooperativas
• Governos locais
• Outras empresas de cacau
• ONGs
• Entidades
• Certificadoras e órgãos

normativos
• Outras (regionais) 

iniciativas de cacau

Envolver, desenvolver e 
coordenar intervenções
complementares, dividir

melhores práticas e 
fracassos, organizar e 
oferecer conhecimento

Entregar
intervenções

complementares, 
compartilhar

conhecimento e 
insights específicos de 

cada região

Para atingir uma transformação ao longo do setor e 
para atingir nossa visão, o CocoaAction coordenará
atividades e construirá parcerias com parceiros-chave
do setor.

O papel crítico dos Parceiros

Coordenação & Colaboração

CocoaAction

CocoaAction Empreas
Parceiras (no Mundo):
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O que a 
abordagem do 
CocoaAction
poderia trazer
ao Brasil?

Áreas-chave para cooperação: 

Produtividade: assegurar que os produtores tenham
insumos e suporte para realizar seus negócios e aumentar
sua renda

Preservação ambiental: proteger áreas florestadas
para que as lavouras de cacau não sejam cultivadas aos
custos de desmatamento

O Brasil tem potencial
para produzir
significativamente mais
que o volume atual, e isso
pode acontecer de uma
maneira que beneficie
produtores, comunidades e 
o meio ambiente: uma
origem sustentável e 
relevante no Mercado 
mundial. 

Modo de vida Sustentável: providenciar suporte para 
produtores de cacau e trabalhadores para aumentar os
níveis qualidade de vida, educação e participação de 
gênero

Brasília – 22 de Junho de 2017



Principais Marcos

Membros WCF 

• Cargill

• Barry Callebaut

• Olam

• Nestlé

• Mars

• Hershey’s

• Mondelez

• Ferrero

Governos/ONG

CEPLAC

• Câmara Setorial do 
Cacau

• Estados (BA, PA, 
RO, ES)

• CIC,

• ONGs (TNC,

Solidaridad, 
Arapyau), etc...

Plano para 2018

• Desenvolvimento 
do Projeto 
CocoaAction

• Planos para 2018

Investimentos

• IADB

• BID

• Banco Mundial

• Outros...

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Reunião Comitê Técnico

Reunião do Conselho

Visita WCF ao BR Workshop no BR

Reunião do Comitê Técnico

Reunião do 
Conselho

Engajamento com Potenciais Parceiros

Identificação de Iniciativas Existentes Busca por Investimento
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Pessoas
Comunidade cacaueira saudável e 

próspera

Planeta
Rensponsável, boas práticas ambientais

Renda
Produtividade: Retorno econômico
maior e mais justo para produtores

Saúde

Qualidade de vida

Preservação da 
Natureza

Renda



A CADEIA DAS OPORTUNIDAS

27 Cadeias produtivas analisadas em 7 categorias de 
Oportunidades

Características das Oportunidades

Exportam pouco ou nada
Incrementar exportações

Potencial de Agregação de Valor
Incrementar exportações com valor agregado

Deficitária no Mercado Interno
Diminuir dependência externa

Produtividade e Tecnologias Deficitárias
Elevar o nível de produtividade

Pouca organização da Cadeia
Desenvolver a organização e governança

Cacau é Nº 1 no Ranking de Oportunidades entre as 27 Cadeias

Estudo do MAPA



Como participar

Nós estamos explorando o que o CocoaAction poderia trazer ao Brasil

Através de conversas com parceiros-chave do setor nós buscamos desenvolver a 
estratégia do CocoaAction que faça justiça ao potencial brasileiro. 

Esta fase de desenvolvimento continuará até Outubro. O objetivo é ter uma 
estratégia para o início de 2018 mas o processo seguirá as prioridades dos parceiros 
locais.

De 07 a 11 de Agosto representantes seniores da FMC (WCF) visitarão o Brasil para 
engajamento direto com as empresas, governo e sociedade civil.

Brasil:
P&A Marketing está em parceria com a NewForesight para facilitar o 
desenvolvimento do CocoaAction no Brasil. Entre em contato: 
Pedro Ronca: 19 9 9386 9002 e pedroronca@peamerketing.com.br

Estados Unidos: 
Parar entrar em contato com a Fundação Mundial do Cacau (World Cocoa
Foundation) diretamente, entre em contato com Nira Desai em: 
nira.desai@worldcocoa.org

Entre em contato conosco se quiser saber mais sobre o CocoaAction no Brasil:
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