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OBJETIVO GERAL

Avaliar os desafios do Brasil ocupar um maior espaço na produção e

no comércio global de cacau e chocolate.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Cenário nacional e global da oferta de cacau e chocolate e

tendências de consumo de chocolate

b) PIB da cadeia produtiva do cacau

c) Cadeia de suprimento de cacau fino no Brasil

d) Sustentabilidade econômica, social e ambiental de unidades típicas

produtoras de cacau.



PRODUTOS

Objetivo (a)

Cenário Nacional e Global do Cacau

Objetivo (b)

PIB da Cadeia Produtiva do Cacau

Objetivo (c)

Cacau Fino

Objetivo (d)

Sustentabilidade Propriedades Típicas



Mercado Internacional: países selecionados

País 
Mil toneladas US$ milhões 

2016 2021 Δ 2016 2021 Δ 

Estado Unidos 1.368 1.398 2% 18.468 21.660 17% 

Rússia 688 730 6% 7.890 10.673 35% 

Alemanha 642 614 -4% 7.534 8.737 16% 

Reino Unido 474 482 2% 7.959 8.263 4% 

França 273 275 1% 5.195 5.798 12% 

Japão 150 166 11% 4.758 5.962 25% 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do EUROMONITOR fornecidos pela ABICAB (2018)



Cacau e derivados – Comércio Internacional

2016 Total
União Europeia

Total real
Total UE Sem intra-bloco

Chocolate 25,8 13,8 0,9 13,0

Cacau inteiro ou partido 10,6 6,6 5,3 9,4

Manteiga de cacau 5,3 3,3 1,1 3,2

Pasta de cacau 2,9 1,8 0,8 1,9

Cacau em pó 3,1 1,1 0,3 2,3

Total 47,8 26,5 8,4 29,7

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de FAOSTAT (2018).



América Latina: importação de chocolate

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do COMTRADE (2018).



Impacto PIB x consumo de chocolate

Próximos 5 anos Cenário 1 Cenário 2

Crescimento Anual 3% 5%

Consumo de Chocolate (mil t) 623,6 693,7

Necessidade de Cacau (mil t) 233,9 260,1

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Abicab (2018) e Caobisco (2013).



Projeções

• Pará: Mantendo o ritmo de crescimento da produção, produzirá 220 mil

toneladas daqui 8 anos

• Bahia: para suprir o parque industrial atual necessitaria de apresentar

produtividade média em torno de 35 arrobas por hectare



PRODUTOS

Objetivo (a)

Cenário Nacional e Global do Cacau

Objetivo (b)

PIB da Cadeia Produtiva do Cacau

Objetivo (c)

Cacau Fino

Objetivo (d)

Sustentabilidade Propriedades Típicas



PIB da cadeia produtiva do cacau e chocolate

Elo da cadeia produtiva 
Valores em R$ Deflacionados 

2015 2016 2017 

Insumos 0,19 0,16 0,11 

Produção de Cacau 2,53 2,04 1,47 

Processadoras de Amêndoas 2,82 2,37 2,33 

Insumos para Indústria 2,25 2,00 1,89 

Indústria de Chocolate 10,01 8,40 8,27 

Distribuição e Varejo 8,08 7,60 7,54 

Total 25,89 22,57 21,62 

 



PRODUTOS

Objetivo (a)

Cenário Nacional e Global do Cacau

Objetivo (b)

PIB da Cadeia Produtiva do Cacau

Objetivo (c)

Cacau Fino

Objetivo (d)

Sustentabilidade Propriedades Típicas



Cacau fino: prêmio e mercado

Fonte: Martin, 2016

Categoria 
Quantidade 
(toneladas) 

Percentual 
Preço ao Produtor 

(US$/kg) 

Diferença máxima 
em relação ao 
preço padrão 

Ultra 50 0,03% 7,00 a + de 10,00 233,3% 

Hi end 7.000 3,55% 5,00 a 7,00 133,3% 

Regular Fine 40.000 20,30% 3,50 a 5,00 66,7% 
Low Fine 150.000 76,12% 3,00 a 3,50 16,7% 

Total 197.050 100,00% --- --- 

 



Brasil: tamanho mercado cacau fino

• Especialistas e processadoras = 3 mil toneladas

• Instituto Arapyaú = 2 mil toneladas

• Indústria chocolateira = entre 10 e 16 mil toneladas

• PWC (2012) = 2 mil toneladas



PRODUTOS

Objetivo (a)

Cenário Nacional e Global do Cacau

Objetivo (b)

PIB da Cadeia Produtiva do Cacau

Objetivo (c)

Cacau Fino

Objetivo (d)

Sustentabilidade Propriedades Típicas



Produtor brasileiro: Prêmio recebido pelo cacau padrão



Comparativo: PAM x Censo

Indicador Pesquisa Brasil Pará Bahia 

Área (mil ha) 
Censo 574,7 108,9 439,8 

Pesq. Agr. Munic. 590,8 131,9 422,1 

Produção (mil t) 
Censo 154,7 56,5 88,8 

Pesq. Agr. Munic. 235,8 116,4 106,2 

Produtividade (kg/ha) 
Censo 269,2 518,8 201,9 

Pesq. Agr. Munic. 399,0 882,0 252,0 

Produtividade (@/ha) 
Censo 17,9 34,6 13,5 

Pesq. Agr. Munic. 26,6 58,8 16,8 

 



Propriedades típicas do sul da Bahia

 Indicadores Média Mediana 

Pés de cacau na propriedade* 740 750 

Área de cacau na propriedade (ha) 12 5 

Produção de cacau na propriedade (@) 89 27 

Pés por hectare 61,7 150 

Produtividade (@/ha) 7,4 5,4 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Piotto (2018, não publicado)

• 43% dos entrevistados não sabem a quantidade de pés na propriedade.

• Pesquisa com amostra de 1.623 produtores



Cabruca e Derruba Total

75% da área na Bahia é Cabruca



RESULTADOS

Forças de Competitividade

Matriz SWOT

Propostas



Teoria das Vantagens Competitivas de Porter

São 4 os fatores que determinam um ambiente competitivo num país:

• Vantagens Ambientais

• Indústrias Correlatas

• Demanda Interna

• Ambiente Institucional

A cacauicultura brasileira tem todos fatores!!!



RESULTADOS

Forças de Competitividade

Matriz SWOT

Propostas

Modelo de 5 forças

• Rivalidade entre as empresas

• Poder dos Fornecedores

• Poder dos compradores

• Novos competidores

• Produtos substitutos

Elos

• Produção de cacau

• Processamento de cacau

• Produção de chocolate



Produção de cacau

Rivalidade entre 

Empresas

Poder dos 

Fornecedores

Poder dos 

Compradores

Novos 

Competidores

Produtos 

Substitutos

• Pequenos

Produtores

• Mercado 

atomizado

• Tomadores de 

preço

• Baixa 

diferenciação

• Agregação em 

baixo volume

• Pouca

utilização de 

insumos

• Poucos tratos 

culturais

• Novas 

variedades 

desenvolvidas 

pelo setor 

público

• Três indústrias 

dominam o 

mercado

• Atravessadores 

alinhados com 

processadoras

• Regiões

produtoras 

estabelecidas

• Ampliação em 

países 

tradicionais

• Pouca 

possibilidade



Processamento de cacau

Rivalidade entre 

Empresas

Poder dos 

Fornecedores

Poder dos 

Compradores

Novos 

Competidores

Produtos 

Substitutos

• Rivalidade

moderada

• Atravessadores 

fazem pré-

classificação

• Importação e 

exportação para 

regular oferta e 

demanda

• Produção

pulverizada

• Pequenos 

produtores

• Certificação 

permite certa 

diferenciação

• Concentração

menor

• Participação de 

indústrias 

pequenas 

significativa

• Alta barreira a 

entrada

• Concorrentes 

estabelecidos

• Atuação em 

diversos países

• Óleo de palma

• Doces feitos 

com outras 

matérias-primas



Processamento de cacau

Rivalidade entre 

Empresas

Poder dos 

Fornecedores

Poder dos 

Compradores

Novos 

Competidores

Produtos 

Substitutos

• Muitos

fabricantes com 

atuação local

• Produtos com 

pouca 

diferenciação

• Marca melhora 

lucratividade

• Três indústrias 

com 95% do 

mercado

• Fornecedores 

de açúcar e 

leite 

pulverizados

• Concentração 

no varejo

• Marcas próprias

• Varejo possui 

contato direto 

com o 

consumidor

• Varejo faz 

importações 

diretas

• Médio/Alto

• Em teoria, baixa 

barreira à 

entrada

• Principais 

empresas no 

Brasil

• Chocolates 

importados com 

prestígio

• Chocolate é 

afetado pela 

renda

• Ativismo contra 

produtos 

industrializados



RESULTADOS

Forças de Competitividade

Matriz SWOT

Propostas

Modelo de 5 forças

• Pontos Fortes

• Pontos Fracos

• Oportunidades

• Ameaças

Elos

• Cadeia Produtiva



Pontos Fortes

a) País é importante e tradicional produtor de cacau;

b) Conta com grande mercado consumidor interno;

c) Grande parte das propriedades exploram diversas atividades;

d) Ainda há disponibilidade de terras para a expansão do cultivo;

e) País domina as técnicas de produção de cacau;

f) Geração de informações científicas por empresas públicas;

g) Há rede de extensão rural pública para difusão de técnicas de produção;



Pontos Fortes

h) Parque industrial de processamento consolidado;

i) Brasil é grande produtor dos outros insumos para o chocolate;

j) O setor industrial domina a tecnologia de produção de diversos tipos de

chocolate;

k) Grande parque industrial de chocolate;

l) Posicionamento estratégico como fornecedor do Mercosul e América Latina.



Pontos Fracos

a) Preço do cacau ao produtor é superior ao praticado no mercado internacional;

b) Índices de produtividade baixos;

c) Há grande quantidade de produtores de subsistência;

d) Crescente escassez de mão de obra no meio rural;

e) Produção de cacau em níveis variáveis de qualidade;

f) A informação técnica não chega ao campo com rapidez;



Pontos Fracos

g) Falta assistência técnica para atender aos produtores menos tecnificados;

h) Grande distância geográfica entre as principais regiões produtoras;

i) Endividamento crônico de parte significativa dos produtores na Bahia;

j) Infraestrutura deficiente na produção de cacau no Pará;

k) Dados de produção de cacau apresentam inconsistência;

l) Falta de reconhecimento pelo ICCO do Brasil como produtor de cacau fino;

m) Estrutura formatada para o cacau padrão.



Oportunidades

a) Relativamente fácil melhorar a produtividade do cacau;

b) A legislação ambiental do Brasil é mais rigorosa do que a média mundial;

c) Eliminação do déficit doméstico de cacau cria mercado cativo para o aumento

de produção;

d) O mercado brasileiro tem potencial de crescer;

e) Tendências de aumento de consumo para mercado de nicho;

f) Crescimento da demanda mundial por cacau fino;

g) Perspectiva de aumento da demanda mundial puxado pelos países emergentes

de grande população, especialmente China e Índia.



Ameaças

a) Risco sanitário, especialmente Monília;

b) Perda de poder de compra pela população;

c) Falta de reconhecimento do Brasil no exterior como produtor de cacau fino;

d) Haverá necessidade de investimento para garantir a segregação do cacau fino;

e) Chocolates importados com prestígio no mercado brasileiro;

f) Crescente propaganda negativa contra produtos industrializados, tanto na mídia

tradicional quanto nas redes sociais.



Consequências vassoura-de-bruxa na Bahia

• Redução da produção de 350 para 100 mil toneladas por ano

• Perda de receitas de exportação

• Perda de 300 mil postos de trabalho na cadeia produtiva

• Êxodo rural

• Desmatamento em fragmentos da Mata Atlântica antes protegidos

Fonte: Mendes (2018)

ATENÇÃO....MONÍLIA DO CACAU



RESULTADOS

Forças de Competitividade

Matriz SWOT

Propostas

Elos

• Produção de cacau

• Industrialização

• Ambiente Institucional e 

Organizacional



Propostas: Produção Rural

a) Ampliar os esforços de capacitação da força de trabalho ;

b) Aumentar a oferta de assistência técnica e gerencial;

c) Estimular a adoção de técnicas de pós-colheita;

d) Estimular o investimento em recuperação de lavouras antigas;

e) Organizar programa de redução da dívida dos produtores de cacau da Bahia

vinculada ao investimento em aumento de produtividade;

f) Reconhecimento que a identificação geográfica de cacau e chocolate pode

impulsionar a competitividade e desenvolvimento de regiões e microrregiões

tradicionais.



Propostas: Industrialização

a) Estimular o aumento da produção na Bahia;

b) Estimular a implantação de parque industrial de processamento no Pará;

c) Mobilização de recursos do BNDES e do CNPq para

a.Editais de pesquisa e inovação

b.Atualização tecnológica nas grandes indústrias

c. Modernização e automação de pequenas e médias indústrias;

d) A valorização da produção local (IG, APLs) fortalece o crescimento das

pequenas e médias indústrias.



Propostas: Ambiente Institucional e Organizacional

a) Aumentar o investimento em defesa sanitária, especialmente na Amazônia

(Moníliase);

b) Criar Comitê Gestor de Agenda Estratégica da cadeia produtiva do cacau e

chocolate com envolvimento de todos os elos;

• Responsável pela implantação de sistema de coleta, análise e difusão de dados;

• Estabelecer regulamento que esclareça o que é cacau fino e chocolate fino

• Implantação de núcleo de inteligência de mercado nos moldes do Pro Equador;



Propostas: Ambiente Institucional e Organizacional

c) Apoiar as iniciativas da Rota do Cacau, estimulando o estabelecimento de

APL em Ilhéus e Medicilândia;

d) Realizar ações para evitar que a lei de rotulagem prejudique a cadeia

produtiva;

e) Incluir iniciativas de esclarecimento à população do benefício do chocolate;

f) Ampliar a exportação de chocolate para Mercosul e América Latina.
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