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Introdução
Prezados Amigos,

É um prazer apresentar o Sumário Executivo do Partnership Meeting 2018. Ele recorda um evento 
memorável, alimentado pela energia e paixão brasileiras, que apenas foi possível graças a nossos 
patrocinadores e à valiosa contribuição dos 71 palestrantes, que viajaram de todas as partes do mundo para 
compartilhar suas experiências.

Os participantes do Partnership Meeting tiveram boas vindas excepcionais em São Paulo, com alto nível de 
engajamento e entusiasmo por parte dos oficiais de governo brasileiros, incluindo o Ministro da Agricultura. 
Juntos, nós recebemos 317 líderes de sustentabilidade do setor privado, produtores, representantes de 

governos e da sociedade civil, e pesquisadores de cacau de 30 países. Eu continuo agradecido pelo alto nível das delegações de 
Costa do Marfim e Gana que estiveram presentes. Eu espero que as ricas conversas que ocorreram no Brasil entre os setores de 
cacau da América Latina e do Oeste da África continuem e sejam aprofundadas nos próximos meses e anos.
 
“Este evento nos trouxe grande otimismo para o futuro”, disse um participante enquanto oferecia feedback após o Partnership 
Meeting. Momentos como a conversa com Guilherme Leal, líder global de sustentabilidade, o lançamento do CocoaAction 
Brasil, as apresentações por pesquisadores de ponta, e as duas mesas redondas com produtores de cacau do mundo todo foram
destaques inspiradores do Partnership Meeting deste ano.
 
Durante a sessão de fechamento, dois jovens Embaixadores da Justiça do Clima do Plant-for-the-Planet falaram sobre os 
esforços de mobilização de jovens para plantar árvores a fim de combater as mudanças climáticas. Como o fundador do Plant-
for-the-Planet, Felix Finkbeiner, geralmente diz: “Mil mosquitos podem mudar o rumo de um rinoceronte”. Esta mesma 
máxima pode certamente se aplicar aos mais de 100 membros da WCF, que estão excepcionalmente bem posicionados para 
fazer parcerias com outros do setor e servir de catalizadores para que se atinja nossa visão de uma setor cacaueiro sustentável e 
próspero – em que os produtores prosperam, as comunidades de cacau são empoderadas, os direitos humanos são preservados, 
e o ambiente, conservado. 

Vamos continuar trabalhando juntos para encontrar soluções às barreiras que hoje existem entre nós e um setor cacaueiro 
realmente sustentável. Eu os convido a se juntarem a nós novamente em 23-24 de outubro, 2019, em Berlim, Alemanha, para o 
próximo Partnership Meeting.

Atenciosamente,

Richard Scobey
Presidente
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Blairo Maggi
Blairo Maggi, Ministro da Agricultura, destacou a sustentabilidade da agricultura brasileira 
e a forte legislação que protege a vegetação nativa e os recursos naturais dentro das fazendas 

produtivas. Em áreas como a Amazônia, 80% da 
propriedade deve ser protegida, no Cerrado, este 
número é 35%, e, em outros biomas, aproximadamente 
20% da fazenda precisa ser dedicada à preservação. Em 
geral, mais de 25% do território nacional é protegido 
dentro das propriedades rurais, o que significa que 
produtores estão colaborando para a proteção de 
aproximadamente 210 milhões de hectares. De acordo 
com Blairo Maggi, o Brasil também está recuperando 15 
milhões de hectares² de pastagens degradadas. Sistemas 
produtivos agroflorestais (conhecidos como “SAF” no 

Brasil) aumentam a resiliência dos produtores em relação a mudanças climáticas e promovem 
sequestro de carbono.

O ministro mencionou a importância dada para o cacau, com a recente reorganização que 
trouxe a CEPLAC, centro nacional de pesquisa e assistência técnica de cacau, para dentro do 
MAPA (Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento). O setor brasileiro de cacau e 
chocolate atualmente representa R$ 25 bilhões (US$ 6.75 bi), com a indústria gerando 180.000 
empregos diretos e 720.000 empregos indiretos. O cacau é um agente de reflorestamento e 
desenvolvimento sustentável por meio de sistemas agroflorestais: cerca de 10.000 hectares de 
pastagens degradadas por ano estão sendo recuperados na Amazônia com SAF.

O ministro explicou que o MAPA planeja expandir a produção brasileira de cacau em 50% 
nos próximos cinco anos, com o objetivo de chegar a 300.000 toneladas de cacau por ano. Há 
esforços contínuos, com o compromisso de manter investimentos em tecnologia, inovação 
e políticas. Ele mencionou ainda que o Brasil tem uma vantagem competitiva, porque é um 
dos poucos países do mundo que possui a cadeia produtiva do cacau completa: da produção, 
processamento e indústria ao consumo. Há esforços politicos em andamento junto à Organização 
Internacional do Cacau para que o Brasil seja reaceito como membro efetivo, além de planos para 
que o Brasil exporte cacau fino de aroma no futuro.

Jeandro Ribeiro
Jeandro Ribeiro, Secretário de Desenvolvimento Rural, 
apresentou fatos e números sobre o setor cacaueiro da 

Bahia, onde o cacau tem sido cultivado há mais de dois 
séculos. A infraestrutura relacionada ao cacau inclui a 
CEPLAC, duas universidades, dois institutos federais, 

um parque tecnológico e a “Biofábrica do Cacau”, o 
maior viveiro a céu aberto do mundo, com produção em 
escala industrial de genótipos de plantas selecionadas de 
cacau. A Bahia é uma Indicação Geográfica reconhecida 
em cacau, com 69.000 fazendas, 114 municípios e mais 

de 40.000 hectares de terra com cacau. A Bahia tem 
um compromisso com o cacau, com assistência técnica 

para pequenos produtores e um plano de melhorar a 
produção no estado.

Palestrantes

Blairo Maggi
Governo Federal do Brasil

Jeandro Ribeiro
Governo do estado da Bahia, 
Brasil

Richard Scobey
O presidente da Fundação Mundial do Cacau (WCF), Rick 
Scobey, agradeceu os patrocinadores do Partnership Meeting e 
cumprimentou os líderes globais do cacau, membros e parceiros 
da WCF e os produtores de cacau presentes. Ele começou seu 
discurso, citando um popular ditado brasileiro: “Quem não 
olha para frente, fica para trás”. Ele mencionou vários passos 
importantes dados pelo setor desde o Partnership Meeting 
de 2017, como: o lançamento da Iniciativa Cocoa & Forests, a 
Declaração de Abidjan, e as novas tecnologias adotadas pelo 
setor, como agricultura de precisão, apps digitais, blockchain, 
entre outros, especialmente na América Latina e Caribe. No 
entanto, temas como desmatamento, trabalho infantil e direitos 
humanos continuam um desafio e uma realidade no cacau ao redor do mundo. Rick mencionou 
que “fazer negócios da forma como sempre foram feitos” no setor de cacau não é mais uma opção. 

A WCF espera uma transformação do setor rumo a maiores níveis de produção, com tecnologias 
modernas e diversidade de cultivos suficiente para melhores rendimentos dos produtores e um 
futuro sustentável. 

Rick sugeriu as seguintes ações para impulsionar mudanças:
1. Colaboração mais forte e efetiva no setor, com ações coletivas (como o CocoaAction) e 

plataformas multi-stakeholder fortes. 
2. Promover políticas ambientais e de negócios nos âmbitos locais e globais, com fortes 

incentivos de mercado, para assegurar um fornecimento de longo prazo estável e 
sustentável de cacau e aumentar a demanda local pelos consumidores. 

3. A necessidade de pensar abertamente sobre preços e desenvolver soluções criativas, 
incluindo resolver questões como a posse de terra, preços pagos “na porteira”, acesso a 
insumos agrícolas e financiamento.

O setor cacau precisa trabalhar de forma a garantir insumos de qualidade e capacidades 
gerenciais para os produtores, a inclusão de mulheres e jovens, e ferramentas resilientes para uma 
agricultura climática inteligente, a fim de desenvolver as comunidades cacaueiras. Ele concluiu 
dizendo que aumentar a produtividade do cacau é uma prioridade alta, e que desenvolver a 
capacidade de negócios dos produtores deveria ser uma jornada compartilhada. “Água mole em 
pedra dura tanto bate até que fura” foram as palavras escolhidas por Rick para enfatizar que, se 
trabalharmos juntos, podemos prosperar.   

Nicko Debenham
Nicko Debenham explicou que o Brsil é muito importante para a Barry Callebaut e para o setor 
cacau como um todo. Ele mencionou que uma mudança estrutural sistêmica é necessária para 

gerar mudanças no setor,e que a Barry Callebaut assinou um compromisso público através 
do Forever Chocolate 2025 para impulsionar o cacau sustentável. Nicko indicou que 120.000 
produtores de cacau fornecem para a companhia no mundo todo. Os desafios atuais no Brasil 

incluem as doenças do cacaueiro, o desmatamento e o excesso de fertilização

Pelo lado positivo, o Brasil tem propriedades de cacau de bom tamanho, que permitem uma renda 
mais alta ao produtor, variedades altamente produtivas, e alto potencial para sequestro de car-

bono. Nicko mencionou que os brasileiros sabem da importância de proteger o ambiente, e que 
boas práticas agrícolas, modelos inovadores, diversificação e mecanização estimularão a produção 

sustentável de cacau no Brasil.
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 Dia 1: Explorando as Soluções Atuais
Discurso de Abertura
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Alan Batista
Alan Batista explicou que a WRI Brasil tem estudado modelos para mitigar as mudanças 
climáticas e, que até agora, a opção de melhorar o reflorestamento e diminuir o desmatamento 
tem se mostrado a melhor em termos de custo benefício no Brasil. O custo de restauração, 
apenas, seria muito alto: US$ 10 bilhões para cobrir aproximadamente 12.000 hectares. Ele 
disse que entre 20-30% das áreas produtoras de cacau na África têm problemas ambientais. Alan 
mostrou dados que provam que plantar cacau em sistemas agroflorestais é a melhor opção de 
adaptação e mitigação, com três vezes mais sequestro de carbono que o cacau cultivado a pleno 
sol.

O projeto da WRI de Valorização Econômica do Reflorestamento com Espécies Nativas 
(VERENA) incluindo 12 iniciativas, observou que sistemas agroflorestais obtêm duas vezes o 
retorno financeiro, requerem duas vezes menos investimentos, e são menos voláteis comparadas 
com sistemas tradicionais, enquanto reduzem em até quatro vezes o período de payback. Alan 
mencionou que o cacau no Brasil pode gerar um payback de quatro anos, em comparação com 
algumas espécies de árvores nativas que só podem ser vendidas como madeira depois de 16 anos. 
O cacau cultivado em sistemas agroflorestais gera mais sombra e condições térmicas ideais para a 
planta, além de melhor qualidade de vida para os produtores. 

As iniciativas da WRI com a CEPLAC e a cooperativa CAMTA, no Pará, por exemplo, têm 
mostrado que o cacau plantado com árvores nativas como seringueiras, Pau-Brasil e outras, pode 
gerar de 750 quilos a uma tonelada de cacau por hectare/ano. A produção de cacau com frutas 
típicas da Amazônia, como açaí, andiroba e outras, é comum no Brasil. Alan concluiu dizendo 
que a integração do cacau com a floresta é um dos modelos que deveriam ser desenvolvidos 
em escala, e que políticas econômicas e sociais combinadas são necessárias para mais 
desenvolvimento.

José Iturrios
A Aliança Peruana do Cacau, financiada pelo USAID, é uma parceria público-privada cujo maior 

objetivo é aumentar as oportunidades econômicas para pequenos produtores que abandonaram o 
cultivo illegal de coca.

 
José Iturrios explicou que a produção de cacau no Peru aumentou de 20.000 para 120.000 

toneladas nos últimos 17 anos, com produtividades medias de 600-700 quilos/hectare. O 
tamanho médio da propriedade é dois hectares por produtor. São poucos os pequenos produtores 

peruanos que fertilizam suas plantações, têm acesso à assistência técnica ou crédito. E apenas 
2 de cada 10 produtores fazem parte de uma organização de produtores. A Aliança do Cacau 

Peruana trabalha para aumentar a produtividade do cacau, promover o cacau de alta qualidade e 
“abrir” o acesso a mercados de alto valor, notavelmente através da introdução de tecnologia na

agricultura. A iniciativa envolve parceiros da iniciativa privada que promovem a

Palestrantes

Alan Batista
World Resources Institute 
(WRI) Brasil

Juana Botero
CasaLuker

José Iturrios 
Peru Cocoa Alliance

fertilização, a irrigação, a mecanização, serviços bancários e acesso a crédito. Dentro da 
Aliança, agentes técnicos trabalham próximo aos produtores, a fim de facilitar a adoção de 

novas tecnologias. Os agentes técnicos são recrutados entre os líderes comunitários; e recebem 
incentivos econômicos de empresas privadas enquanto oferecem treinamento no campo para 

os pequenos produtores de cacau. O projeto tem se provado muito exitoso, demonstrando que é 
possível aumentar o acesso de pequenos agricultores a insumos. Entretanto, é importante notar a 

necessidade de redução dos custos de transação e transporte.

Juana Botero
Juana Botero apresentou o projeto da Casa Luker “Sonho de Chocolate”, que almeja superar 
os problemas relacionados a atividades illegais de drogas na Colômbia, ajudando pequenos 
produtores a deixar de plantar coca para se dedicar à produção de cacau. Os desafios nestas áreas 
é a escala das atividades ilegais (200.000 hectares de terra com coca), além dos atores ilegais 
enraizados, que pagam altos salários e vivem perto dos produtores. 

Juana mencionou que a Casa Luker encontrou novos caminhos para a paz ao trabalhar junto 
aos pequenos produtores, demonstrando empatia e uma abordagem de “pessoas trabalhando 
para pessoas”, ao contrário de negócios trabalhando com produtores. Os impactos do projeto 
até agora incluem 200 empregos formais, 600.000 cacaueiros plantados, e 41 quilômetros de 
estradas melhoradas para uso da comunidade. Adicionalmente, 120 espécies de aves migratórias 
foram identificadas em áreas de plantação. Embora a falta de recursos financeiros, a baixa adoção 
(mudança de “cabeça” do produtor) e questões gerais de segurança estejam no caminho de 
mudanças reais, o “Sonho de Chocolate” tem tido um efeito multiplicador, com os produtores da 
Casa Luker se tornando exemplos para a comunidade. A empresa espera substituir 7.000 hectares 
de terra com coca por cacau, na Colômbia. Juana concluiu sua apresentação, dizendo que:

“O melhor chocolate é aquele que                                            
melhora vidas.
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Guilherme Leal é um líder brasileiro nos negócios e na sustentabilidade, fundador da empresa 
de cosméticos Natura, proprietário da The Body Shop e co-fundador da Dengo, uma empresa 
de chocolates “bean to bar”. Rick Scobey deu início a sua conversa em plenária pedindo a 
Guilherme para compartilhar sua história de vida. O empreendedor vem de uma família de 
classe média, e cresceu em Santos, onde teve acesso à educação de boa qualidade. Guilherme 
começou a trabalhar aos 17 anos de idade. Aos 29, foi demitido de seu emprego público junto 
à empresa estuadual de ferrovias; e este contratempo se tornou um divisor de águas em 
sua vida. Ele, então, decidiu começar um pequeno negócio chamado Natura com amigos e 
parceiros. Conforme a empresa cresceu, Guilherme sofreu um ataque cardíaco aos 37 anos, 
um susto que mudou sua perspectiva de vida, e de negócios. Nesta mesma época, Guilherme 
acompanhou os desdobramentos da ECO92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu no Rio de Janeiro. Isto marcou o início da visão de 
sustentabilidade da Natura. 

Guilherme Leal acredita que as empresas são poderosos agentes de mudança. A Natura foi 
construída sobre valores de colaboração e diversidade, e os sucessos da empresa sempre foram 
o resultado de esforços coletivos e trabalho em equipe. O nome Natura evoca biodiversidade e 
a empresa tem sido historicamente comprometida com responsabilidade social, e por conectar 
a ciência com sustentabilidade. A companhia é neutra em carbono desde 2008, estando 
ativamente envolvida em diversas iniciativas sustentáveis, incluindo um projeto de US$ 5 
milhões por ano com o governo federal para promover educação de qualidade no Brasil. A Natura 
recebeu muitos prêmios em reconhecimento a seu compromisso com a sustentabilidade; esta 
proposta única é o que faz a empresa ser bem-sucedida. 

O envolvimento de Guilherme com cacau começou em 2011, quando ele estava em férias na 
Bahia. Enquanto ele aproveitava esta bonita região, o empresário tomou conhecimento dos 
desafios econômicos e sociais da comunidade produtora de cacau local. Ele logo entendeu que 
o cacau poderia ser um impulsionador positivo para mudanças ambientais e sociais, e decidiu 
agir. Ele disse: “sem ação, não há aprendizado” e, primeiramente, adquiriu uma fazenda de cacau 
abandonada e começou a trabalhar com especialistas e produtores. Em seguida, co-fundou a 
Dengo, empresa de chocolates finos, que trabalha diretamente com pequenos produtores de 
cacau e paga prêmios de preço para cacau de alta qualidade. A empresa espera trabalhar criando 
chocolates mais saudáveis, e trazer uma dimensão humana ao cacau, afinal, em suas próprias 
palavras:

“Nós precisamos cuidar da sociedade para cuidar                          
de nós mesmos.

Palestrantes

Guilherme Leal
Dengo

Rick Scobey 
Fundação Mundial do 
Cacau
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Essa sessão abordou diferentes modelos para o aumento de produtividade, baseado em lições 
aprendidas e inovações de diferentes origens de cacau, como Gana, Brasil e Peru. 

O geneticista brasileiro Daria Ahnert apresentou diversos estudos de caso, em que a recuperação 
de plantações antigas obteve sucesso ao se usar bom material genético combinado com boas 
práticas agrícolas (BPA). Clones autocompatíveis e altamente produtivos lançados desde 2007 no 
Brasil foram vitais para o processo de recuperação na Bahia (depois da devastação da “Vassoura 
de Bruxa” nos anos 90). Um projeto recente desenvolvido pela Mondelez International usando 
árvores de cacau novas plantadas embaixo das árvores antigas também obteve bons resultados no 
Brasil.

Victor Ganoza compartilhou os resultados de um projeto de dois anos desenvolvido com 20.000 
produtores no Peru, que conseguiu aumentar a produtividade de 643 kg/hectare para 908 kg/ha e 
dobrar os rendimentos dos produtores, com base em três pilares:

• Melhoria de práticas agrícolas (incluindo prevenção de doenças).
• Assistência técnica usando treinadores das comunidades.
• Profissionalização dos produtores.

Este projeto apresentou que embora a produtividade valha a pena, não é suficiente. Outros fatores 
são cruciais para a sustentabilidade do produtor, como acesso a melhores preços/mercados e 
acesso a crédito.

Emmanuel Opoku mencionou que o tamanho médio de fazenda em Gana é 2,5 hectares, com 
produtividade média de 450 kg/ha. Entre os desafios estão: o envelhecimento dos produtores e 
das plantações, o declínio da fertilidade do solo, o uso inadequado de produtos, e pragas e doenças 
como CSSV. Há esforços em andamento para aumentar a produtividade de fazendas, usando 
um programa de replantio usando híbridos resistentes ao CSSV e produção climaticamente 
inteligente. O objetivo é produzir mais em menos área.

Corrado Meotti compartilhou vídeos interessantes de uma grande fazenda de cacau no estado 
do Espírito Santo, no Brasil, que engloba 600 hectares de plantações ferti-irrigadas. Ele também 
mostrou máquinas inovadoras testadas pela Barry Callebaut para plantar mudas de cacau. Para 
melhorar a produtividade no cacau, é importante investir em: 

• Mudas de cacau baratas, resistentes e produtivas.
• Aplicação de fertilizantes a um custo racional (para prevenir competição radicular).
• Mecanização sempre que possível (evitando os altos custos trabalhistas).

De acordo com Corrado, a preparação do solo, o replantio e o pós-colheita podem ser totalmente 
mecanizados no cacau atualmente. A questão é: como mecanizar a poda e a colheita?

As discussões durante esta sessão abordaram o fato de que o desenvolvimento genético demora 
muito, mas que as tecnologias já disponíveis e as boas práticas agrícolas podem ser suficientes 
para combater pragas e doenças (já que barreiras sanitárias não são suficientes). Os produtores 
precisam adotar BPA para serem mais eficientes.

Os panelistas compartilham da opinião que tecnologia é o principal caminho para atingir mais 
produtividade; a questão é como ter as tecnologias adaptadas para o campo. Ações colaborativas 
são necessárias para que aprendizados sejam disseminados entre os produtores de cacau em 
diferentes países e para disseminar conhecimentos prontamente disponíveis que podem fazer a 
diferença.
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Essa sessão foi uma oportunidade 
de troca de aprendizados, reunindo 
stakeholders de diferentes regiões e 
experiências em cacau, para discutir 
os básicos de sustentabilidade. Quando 
os panelistas iniciaram suas carreiras, 
sustentabilidade tinha uma definição 
estreita: Gerry Manley disse que 
sustentabilidade era associada com 
filantropia, e não estava integrada na 
cadeia de fornecimento ou fazia parte 
das atividades comerciais. Britta Wyss 

Bisang complementou que a visão de sustentabilidade era mais compartimentalizada 15 anos 
atrás. Isso agora evoluiu para uma visão holística, em que tudo precisa ser trabalhado junto. Na 
opinião de Uilson Lopes, por muito tempo se fala sobre sustentabilidade em cacau no Brasil, mas 
os components econômicos e ambientais são mais importantes agora.

A discussão abordou lições aprendidas de outros países que poderiam ser trazidas para o Brasil; 
Britta disse que investir em organizações de produtores (para serviços técnicos, mudas e suporte 
financeiro de instituições direcionado a pequenos produtores) e em parcerias entre governo, 
setor privado e ONGs podem gerar mais impacto na jornada rumo à sustentabilidade. Gerry 
sugeriu que o CocoaAction é uma boa experiência colaborativa no Oeste da África – com esforços 
pré-competitivos, o setor precisa trabalhar junto para tratar os desafios de sustentabilidade, e 
melhorar o relacionamento com governos. É também crucial ouvir os produtores e entender o 
que eles querem/precisam.

Os panelistas também compartilharam suas visões de como gostariam de ver a sustentabilidade 
do cacau nos próximos 5, 10 e 15 anos:

• Uilson disse que o foco deveria estar na redução de riscos (doenças, mudanças climáticas) e no aumento de 
eficiência (através de mecanização, novas tecnologias, mais produtividade e menores custos de produção).

• Gerry mencionou a necessidade de fomentar agricultores com consciência de negócios, de trabalhar juntos 
para assegurar que os produtores tenham uma renda justa e de melhorar a conduta responsável em relação ao 
ambiente, com o reflorestamento e outras medidas.

• Britta recomendou investir em informações que ajudem tanto os produtores quando a cadeia de valor no curto 
prazo e aumentem a atratividade do cacau para as gerações mais jovens. Segundo ela, todos os atores precisam 
abordar os custos de produção sustentável; e espera que haja melhores perspectivas para a questão do trabalho 
infantil no cacau no futuro.

Esta sessão interativa fechou com idéias sobre o papel que a indústria, a sociedade civil e os 
governos devem ter no futuro para facilitar as transformações discutidas. Para Britta, o governo 
deveria estar em contato próximo e dialogar com o setor cacau, com os produtores e ONGs sobre 
as melhores maneiras de estabelecer um ambiente facilitador para a produção sustentável. O 
setor privado deveria continuar engajado como atualmente o faz, com mais conversas sobre os 
custos de produção sustentável. 

Uilson acha que o governo deveria definir políticas sobre gerenciamento das florestas, com base 
na ciência. Ele também mencionou que a indústria precisa trabalhar junto para o melhor uso dos 
recursos (ação coletiva para a sustentabilidade). Gerry mencionou que a indústria necessitará de 
mais cacau no futuro, sendo, assim, importante investir na produção e no treinamento adequado 
dos produtores. 
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A Jornada de Sustentabilidade 
do Cacau

Daniela Mariuzzo introduziu essa discussão, indicando a necessidade de ação em questões ambientais para gerar 
mudanças reais – ótimos modelos e metodologias não são suficientes. Ela reiterou a necessidade de diálogo dentro 
da cadeia de valor do cacau, uma vez que nem a indústria, nem os governos são os únicos responsáveis por combater 
o desmatamento. Daniela disse que se nós desejamos acelerar o desenvolvimento sustentável, temos que pensar em 
soluções no âmbito de paisagem. Ela concluiu dizendo que maiores riscos exigem maiores custos; abordagens de 
paisagem oferecem a oportunidade de diminuir os riscos não somente no cacau, mas em outros setores também.

Joseph Larrose apresentou a Parceria para a Proteção da Produtividade e Resiliência em Paisagens de Cacau, um 
consórcio liderado pela Touton que busca atingir uma paisagem de cacau sem desmatamento  no oeste de Gana, e 
desenvolver um mercado para amêndoas de cacau climaticamente inteligentes.O projeto almeja atingir inicialmente 
60.000 pequenos produtores; e trabalha para aumentar a produtividade e a diversificação de renda, e oferecer 
competências aos produtores para que se tornem embaixadores de paisagens em suas comunidades para a construção 
de resiliência. 

Desafios-chave do programa estão determinando como compartilhar as responsabilidades financeiras e como criar 
parcerias, levando em consideração o peso dos variados atores, enquanto se constrói uma plataforma. Ele concluiu 
dizendo que é importante assegurar que as intervenções escolhidas sejam compatíveis com as comunidades locais, 
para que se tenha impactos positivos. Simon Bryan-Smith apresentou o projeto da Olam na Tanzânia chamado “Um 
Caminho para se Atingir Terras Futuras”, que emprega uma abordagem de paisagem com foco no gerenciamento de 
água.

Eduardo Trevisan discorreu sobre o PRODES, um sistema de monitoramento por satélite integrado com políticas 
públicas do Brasil, como o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, do 
Ministério do Meio Ambiente. O Brasil observou uma queda significativa no desmatamento entre 2004 e 2016; este 
sistema integrado não foi o único fator por trás do ocorrido, com pressão da indústria, dos traders e dos produtores 
convergindo para deter o desmatamento. Eduardo disse também que os grupos de pecuária sustentável também 
indiretamente contribuíram para prevenir o desmatamento causado por criadores de gado. 

Eduardo mencionou que espera-se que a produção brasileira de cacau aumente de 200.000 para 400.000 toneladas 
nos próximos anos, com base em dois principais “motores”: maior produtividade (especialmente na Bahia e Espírito 
Santo) e novas plantações de cacau na região Amazônica (Rondônia e Pará). Isso deve ser atingido com transparência, 
envolvimento da comunidade, e colaboração ao longo da cadeia de suprimento, fortalecendo-se as competências 
técnicas e gerenciais das cooperativas de cacau, encorajando-se o engajamento de jovens e investindo-se em 
infraestrutura.

Judy Rodrigues apresentou a Abordagem de Alto Sequestro de Carbono, metodologia baseada em dados de campo, 
combinados com monitoramento por satélite que presta suporte a projetos de paisagem. A metodologia segue três 
passos básicos: coleta de dados, processamento e ação. Judy aprendeu que tecnologia pode ajudar a diminuir custos. 
Ela identificou a necessidade de engajamento e maior colaboração nos setores, com a importância de suporte 
governamental para a conservação florestal e planejamento. Para atingir mais impacto, mapeamentos são uma 
ferramenta de uso simples e efetiva. As principais lições da sessão de perguntas & respostas incluíram:

• Este é um tema complexo. Existe o risco de se subestimar informações importantes quando se simplifica demais.
• Alguns fatores que facilitam o processo são construir confiança, transparência e definir papéis. 
• As pessoas precisam entender e se engajar com a causa primeiro, depois a produção de cacau livre de 

desmatamento ocorrerá naturalmente.
• Treinamento é essencial, bem como suporte para diversificação de renda.
• Com base no caso do Pará, não há necessidade de se plantar mais cacau, mas sim de cuidar do cacau existente ao 

se adotar práticas melhores, aumentar a produtividade, melhorar o processamento e a sustentabilidade. 
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Representantes de quatro tipos de organizações de produtores de 
diferentes regiões produtoras de cacau se reuniram neste painel. 
Fatima Ali, produtora de cacau no Oeste de Gana e presidente da 
cooperativa Kuapa Kokoo, pensa que o cacau deveria ter tratado como 
um negócio. Alguns dos desafios encontrados pelos produtores em sua 
região incluem os efeitos das mudanças climáticas, os baixos preços 
do cacau e assitência técnica deficiente. Em sua opinião, “abraçar” as 
cooperativas requer coragem, sendo possível melhorar a comunicação 
com os produtores por meio de tecnologia. 

Ana Paula Souza, que lidera uma cooperativa baseada no estado da 
Bahia, Brasil, explicou que lidar com pessoas e com a comunidade é 
o maior desafio do grupo. Sua cooperativa tem 1.400 membros, todos 
pequenos produtores (para os padrões brasileiros, com área média de 
propriedade de 20 hectares). A cooperativa vende insumos aos produtores, oferece assistência 
técnica e treinamento em BPA, e compra a produção dos cooperados. Embora Gandu seja um 
modelo na região, ainda existem desafios a serem superados, como as barreiras educacionais e 
a necessidade de melhorar a comunicação entre a cooperativas e os produtores. É crucial para 
os pequenos produtores trabalhar em colaboração, e produzir cacau de melhor qualidade para 
acessar melhores mercados e obter melhores preços. 

Awa Traoré Bamba é a diretora da Coop Cayat, uma cooperativa certificada Fairtrade e Rainforest 
Alliance na Costa do Marfim, com 2.343 membros (apenas 11% dos quais são mulheres). Esta 
cooperativa teve início em 2010 para ajudar os produtores a obter acesso a crédito, estabelecer 
parcerias comerciais, combater a pobreza e promover a sustentabilidade. As atividades para 
melhorar a produtividade entre os produtores incluem o manejo integrado, o uso de fertilizantes 
certificados e treinamentos em boas práticas agrícolas. A equidade de gênero é um foco da 
cooperativa; e eles promovem também a segurança alimentar e a garantia dos direitos civis. 
Segundo Awa, é importante diversificar as atividades da cooperativa, envolvendo a juventude a 
fim de alcançar continuidade e sustentabilidade.

Guilherme Moura, presidente da Federação de Agricultura do Estado da Bahia (FAEB), explicou 
que a federação representa os produtores em âmbito estadual. É uma organização institucional, 
similar a um sindicato. A missão da FAEB é representar os produtores e promover o diálogo 
com outras entidades. Guilherme acha que a tecnologia pode transformar o setor cacau e que 
o sistema “cabruca” é uma ativo ambiental, que pode ser alavancado para melhores retornos 
financeiros aos produtores. Ele mencionou que é vital tratar a produção cacaueira como um 
negócio, e que boas práticas agrícolas e gerenciais são necessárias para aumentar a produtividade. 
Em sua opinião, o Brasil carece de agentes de assistência técnica e extensão rural devido 
puramente à extensão geográfica do país e seus diferentes estados. 

 A discussão estabeleceu que os desafios enfrentados pelos produtores são similares em diferentes 
geografias, e que modelos de organização de produtores, como cooperativas, são extremamente 
importantes para:

• Reunir os pequenos produtores e fortalecer sua voz na cadeia de valor.
• Oferecer acesso a insumos, disseminar conhecimento e oferecer assistência técnica 

notadamente para: melhorar a renda do produtor e ajudar a preserver o ambiente, com 
mais produtividade e abrir novos mercados para os produtos, especialmente através de 
certificações que ajudem o produtor a obter melhores preços para seu produto.
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Lições Aprendidas de 
Diferentes Modelos de 

Organização de Produtores
Essa sessão ofereceu a oportunidade aos participantes de compartilhar aprendizados sobre o 
bem-estar de crianças e jovens em áreas produtoras de cacau ao redor do mundo. Os panelistas 
discorreram sobre a questão do trabalho infantil, que segue sendo uma realidade e um grande 
desafio em vários países produtores. 

Maria Yvelonia dos Santos Barbosa apresentou o Programa Brasileiro de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI), um programa federal multisetorial que trabalha em colaboração próxima 
com os governos locais e estaduais a fim de erradicar o trabalho infantil através de uma série 
de atividades focadas em cuidados para a saúde,educação, cultura e esportes. O programa 
envolve trabalho social com as famílias, transferência de renda, oportunidades de emprego para 
jovens e parcerias com empresas privadas. De acordo com Maria Yvelonia, parcerias público-
privadas em cadeias de valor que fortalecem os resultados do PETI são melhores quando o setor 
privado apóia os programas públicos locais de prevenção do trabalho infantil. Maria Yvelonia 
também comentou que o trabalho infantile é de certa forma “cultural” no Brasil, então o PETI 
trabalha estrategicamente para informar e mobilizar as comunidades onde o trabalho infantil é 
identificado, além de proteger as crianças e monitorar o processo.

Nick Weatherill apresentou o programa LEAP de Gana (Empoderamento Contra a Pobreza), 
que oferece transferência de renda, serviços educacionais relacionados à nutrição doméstica e 
acesso à assistência saúde para aqueles vivendo em extrema pobreza. Isto propicia um ambiente 
adequado que indiretamente “ataca” o trabalho infantil. O LEAP começou em 2008 em 21 
distritos, trabalhando com 1.654 lares e, hoje, atinge 203.000 domicílios em 254 distritos, 
incluindo áreas produtoras de cacau. Os relatórios do programa indicam diversas melhorias em 
educação, saúde, e na economia local, enquanto ajuda a evitar o trabalho infantil e a emigração. 
No entanto, o LEAP não atinge grande parte das áreas de cacau de Gana onde há maior risco de 
trabalho infantile, por estas não serem consideradas áreas de extrema pobreza.

Taco Terheijden apresentou os programas da Cargill na Costa do Marfim e mencionou que a 
indústria do cacau deveria ter um papel em coletar e analizar dados e informações a fim de 
prevenir o trabalho infantil. Isto deveria estar no topo das remediações diretas e ações para o 
desenvolvimento comunitário. Esta estratégia deve ser holística e integrada, visto que o assunto 
é muito complex. Taco também mencionou o programa da Cargill “Na Mão Certa”, direcionado 
a motoristas de caminhão, para aumentar a percepção sobre o abuso sexual de crianças e 
adolescentes nas estradas do Brasil.

Claudia Guimarães estressou a importância de boas parcerias para mais impacto, e compartilhou 
alguns exemplos do trabalho desenvolvido pela Jacobs Foundation no mundo desde 1989. A 
Fundação empenha-se em melhorar as condições de vida de crianças e adolescentes através 
de educação primária e empregabilidade para jovens. No Brasil, a Fundação trabalha em áreas 
vulneráveis, oferecendo escolas em tempo integral e acesso à educação de alta qualidade para 
crianças, além do treinamento de professores. Na visão de Cláudia, trabalho infantil é um tema 
altamente complexo que deve ser tratado por especialistas. O setor privado pode colaborar 
ao investir em políticas pública e em comunidades locais, compartilhando conhecimentos e 
coordenando esforços para responsabilidade (prestação de contas) compartilhada. 

Essa sessão concluiu que uma eduçacão de qualidade é chave para prevenir o trabalho infantil 
em todas as geografias, e embora o assunto seja complexo, existem bons exemplos de parcerias 
público-privadas e programas de empresas que colaboram para melhorar as condições de vida e 
abordar o tema em comunidades produtoras de cacau pelo mundo. 
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Jean-Yves Couloud apresentou o Marcador de Gênero, uma ferramenta de auto-avaliação 
que ajuda no desenvolvimento de programas e no monitoramente de negócios, medindo a 
integração de gênero dentro das organizações por meio de um simples sistema de quatro etapas. 
A ferramenta colabora para aumentar a efetividade e a equidade de gênero em diferentes 
programas.

Boukje Theeuwe apresentou o projeto GÊNERO ABC, sendo desenvolvido na África para 
diminuir o vão de gênero em comunidades produtoras de cacau e outros cultivos, onde:

A = Abordar as barreiras para participar
B = Balancear as relações de gênero
C = Criar proximidade

Boukje mentionou que embora exista um crescente número de mulheres acessando ativos 
produtivos e treinamentos, muitas vezes elas ainda são impossibilitadas de participar de decisões 
estratégicas e/ou políticas e de posições de liderança. Ela indicou a necessidade de mudanças 
sistemáticas e de inovação para abordar o assunto.

Anne-Marie Yao apresentou o bem-sucedido programa Escola de Liderança para Mulheres, 
atuante em Gana e Costa do Marfim desde 2017. O programa assesora e instrui mulheres de 
comunidades produtoras de cacau em técnicas gerenciais e de negociação, trabalha a construção 
de auto-estima e aumenta a consciência sobre direitos humanos. O objetivo é ajudar as 
participantes a começarem seus próprios negócios e se tornar líderes em suas comunidades. O 
projeto já empoderou dezenas de mulheres a transcender barreiras legais, sociais e culturais. De 
acordo com duas mulheres formadas pelo programa, a experiência tem sido transformadora, as 
ajudando a serem mais confidentes e a acessar/demandar respeito por seus direitos. Anne-Marie 
concluiu que quando estas mulheres alcançam posições de liderança em suas comunidades, 
por exemplo sendo líderes de cooperativas, mais mulheres são inspiradas a se envolverem (se 
tornando membros da cooperativa, por exemplo), começando um ciclo virtuoso.
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Mulheres Empoderadas 
Lideram o Caminho para a 

Sustentabilidade no Cacau

Este diálogo tratou da questão de renda, incluindo e indo além dos preços. Foi comentado que 
não há informações suficientes sobre muitas iniciativas que abordam o tema de renda, visto 
que muitas empresas historicamente mantiveram os dados de seus programas confidenciais. 
Compartilhar informações definitivamente seria bom para a indústria trabalhar junta na mesma 
direção, e a colaboração é chave neste processo. O setor tem experimentado uma evolução no 
relacionamento entre compradores de cacau e produtores, e o poder do trade (comercialização) é 
imenso.

Awa Traoré Bamba, ela mesma produtora de cacau, explicou que administrar os custos de 
produção e diversificar cultivos não é suficiente. Notadamente, há a necessidade de um 
“ambiente facilitador” fora da porteira, que ajude os produtores e abra caminho para melhores 
rendimentos em muitas origens de cacau. Os panelistas enfatizaram que “produtividade apenas 
não é suficiente”; mais precisa ser feito e as empresas deveriam buscar maneiras de efetivamente 
colaborar, incluindo plataformas multi-stakeholder e pré-competitivas, diálogos facilitados e 
outras abordagens. 
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Durante esta sessão interativa, três especialistas apresentaram suas 
visões sobre incentivos para o cacau que protege a floresta e desafiaram 
o público com uma pergunta ao final de suas apresentações. Os 
participantes foram convidados a discutir suas idéias em pequenos 
grupos e depois relatar os resultados.

Keylah Borges, agrônoma com mais de 10 anos de experiência na 
produção de cacau na região amazônica, e líder de  uma cooperativa 
com mais de 600 membros, falou sobre os produtores com os quais 
trabalha: eles tem, em média, de 10 a 150 hectares de terra, baixos níveis 
educacionais e baixo acesso à mecanização. Eles estão distribuídos sobre 
grandes áreas, em grande parte isolados devido à infraestrutura ruim 
e às péssimas estradas. Ela mencionou a importância fundamental de 

assistência técnica para aumentar os níveis de produtividade e promover a colaboração. Ela deu o exemplo 
de projetos desenvolvidos com a Solidaridad que “mudaram o jogo” ao aumentar a produtividade em todas 
as regiões onde foram implementados. Keylah disse também que sua cooperativa dissemina os sistemas 
agroflorestais para cacau, usando frutas, legumes e outros cultivos, a fim de prevenir o desmatamento, 
aumentar a diversificação e restaurar a floresta.

Petra Heid apresentou um projeto conjunto desenvolvido pelos Chocolates Halba e cooperativa 
UNOCACE, do Equador. Desde 2016, o projeto tem trabalhado próximo de produtores que transforam 
pastagens degrades em áreas altamente produtivas de cacau, sem o uso de monocultura. O cacau é 
plantado em associação com árvores de sombra, como frutíferas e espécies de madeira e cultivos de 
subsistência, como mandioca, feijão, abóbora e outros legumes, em sistemas agroflorestais. Estudos sobre 
os custos de produção em monoculturas tradicionas comparados com sistemas agroflorestais, conduzidos 
num período de cinco meses, mostraram que o SAF gerou rendimentos para o produtor, especialmente 
devido a outras fontes de renda. Para Petra, a integração da produção de cacau com a natureza é óbvia, 
mas o desafio reside no acompanhamento intensivo necessário com os produtores ao longo de largos 
períodos. A abordagem deste projeto realmente deve ser completamente entendida para que os produtores 
possam implementá-lo; é um processo longo e complexo. Ela desafiou a audiência para abordar este item 
específico.

Wendy Arenas Wightman apresentou a Iniciativa Cacau, Floresta & Paz, da Colômbia, que se seguiu 
ao Tratado de Paz assinado com as FARC, em março de 2017. O tratato resultou em aproximadamente 
7.000 membros da FARC desmobilizados. A iniciativa priorizou 170 municipalidade em áreas de pós-
conflito,trabalhando para substituir os cultivos ilícitos como a coca com cacau, novos zoneamentos 
agrícola e ambiental em 23.000 hectares, com 15.000 famílias rurais beneficiadas pela iniciativa. Os 
próximos passos do projeto incluem workshops multisetoriais para se atingir mais colaboração. Wendy 
desafiou o grupo a responder ao desafio de um projeto em que não haja perdedores, ou como gerar escala 
para o programa sem a percepção de ganhadores e perdedores, baseado no fato de que muitos agricultores 
receberão incentivos e outros não.

Os participantes apresentaram algumas idéias, como:
• Planejar estratégias e investigar potenciais “perdedores”.
• Trabalhar com todos os produtores e encontrar maneiras inovadoras de fazê-lo, como assistência 

técnica coletiva. 
• Considerar assistência técnica como investimento e não custo. 
• Definir o “mínimo ideal”: atingir a maioria/ou todos os produtores com o básico de informações 

e competências necessárias, ao invés de atingir apenas um pequeno grupo, com conhecimento 
aprofundado de cada tema.
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Incentivos no Campo para o 
Cacau que Protege a Floresta  

Durante esta sessão interativa, três especialistas apresentaram suas visões sobre temas específicos e desafiaram 
o público com uma pergunta ao final de suas apresentações. Os participantes foram convidados a discutir suas 
idéias em pequenos grupos e depois relatar os resultados.

Jean-Philippe Marelli apresentou dados sobre as perdas causadas por doenças do cacaueiro no mundo todo; é 
estimado que aproximadamente 38% da produção anual global de cacau seja perdida devido a pragas e doenças. 
Algumas doenças como a vassoura de bruxa e a monília tem o potencial de gerar perdas catastróficas, e outras 
como o CSSV no Oeste da África podem levar a colapsos de safras inteiras.O pesquisador também mencionou que 
a vassoura de bruxa, identificada no Suriname, em 1895, e no Equador em 1915, chegou na Bahia, Brasil, apenas 
em 1989, quase 100 anos depois de ser identificada pela primeira vez. A monília foi reportada inicialmente no 
Equador, em 1918, e tem se espalhado pela América Central e do Sul desde então, com notificações recentes na 
Jamaica e Bolívia. A monília “viaja” nas roupas e sapatos, e embora esteja perto da fronteira, a doença ainda não 
chegou no Brasil. Ele mencionou que várias ações podem ser tomadas para prevenir o avanço das doenças do 
cacau, como o compartilhamento eficiente de informações sobre as doenças, controles nas fronteiras dos países, 
equipes de especialistas-monitores, mais pesquisas e melhores técnicas de diagnóstico, além de transferência de 
tecnologia para os produtores de cacau, baseada em práticas agrícolas básicas e abordagens multidisciplinares.

O desafio que Jean-Philippe colocou para os participantes foi: “Como podemos aumentar a educação e a 
percepção do setor todo sobre os riscos de pragas e doenças?”. As seguintes sugestões foram feitas: regulações 
governamentais via imposição/cumprimento das leis e comunicação no âmbito dos Ministérios de Agricultura, 
educação em escolas rurais, aprendizados a partir das experiências da saúde pública, desenvolvimento de bio 
protocolos, uso de celulares e outras tecnologias móveis para disseminação de mensagens simples, e assistência 
técnica e extensão rural para os produtores. 

Richard Asare falou sobre a Iniciativa de Fertilização do Cacau, sendo desenvolvida no Oeste da África: o 
setor precisa desenvolver recomendações de fertilização e deveria começar por mapeamento do solo. Seu 
desafio de sustentabilidade para a audiência foi: “Como desenvolver uma estratégia regional de conservação do 
germoplasma de cacau para segurança de longo prazo?”. Esta discussão revolveu em torno do desenvolvimento 
contínuo das estações centrais de germoplasma (como a CEPLAC, no Brasil, e a CATIE, na Costa Rica), 
juntamente com coleções de trabalho satélite ao redor do mundo e a imposição de medidas de quarentena.

Cristiano Villela discorreu sobre os atributos do cacau fino de aroma, enfatizando as tendências atuais e as 
inovações no cacau de alta qualidade, como a crescente demanda por produtos premium, e a rastreabilidade e a 
origem sendo chave para os novos consumidores. Ele também citou as tendências já consolidadas de produtos 
com menos açúcar, chocolates sem glúten e sem lactose, e as inovações no processo de fermentação do cacau 
para aperfeiçoar o sabor.

Cristiano disse que os consumidores estão buscando atributos diferenciados no cacau, e que o setor poderia 
aprender com o café, que tem investido em diferenciação e características especiais. Seus desafios para o público 
foram: “Como o movimento bean-to-bar pode contribuir para manter os sabores, de um ponto de vista genético? 
Existe um risco considerando o trânsito de materiais genéticos entre os países, associado com este movimento? 
Como a grande indústria do chocolate poderia minimizar estes riscos associados com a produção em massa? 
O que ela poderia fazer para assegurar o fornecimento, sem perder o sabor?” Os grupos decidiram abordar a 
primeira questão, com as seguintes recomendações:

• Selecionar bons materiais para plantio, incluindo germoplasma, e entender as genéticas do sabor. 
• Promover boas práticas de colheita e treinar produtores sobre colheita e processamento
• Preservar os sabores locais e atributos regionais. Resgatar as variedades originais de cacau.
• Desenvolver relacionamentos fortes entre os produtores de cacau e os compradores (evitar o intermediário).
• Preservar as variedades de cacau de fino sabor com avaliações de sabor. 
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Costa do Marfim e Gana são responsáveis por 60% da produção mundial de cacau; os dois países 
estiveram representados por autoridades de seus principais órgãos governamentais responsáveis 
pelo setor cacau. Os panelistas comentaram sobre a Declaração de Abidjan, assinada por 
ambos os países em março de 2018. A Declaração de Abidjan é uma iniciativa conjunta para 
a sustentabilidade, que aborda alguns dos desafios do setor cacaueiro, incluindo a defesa dos 
interesses dos produtores de cacau, bem como das economias de Costa do Marfim e Gana, 
baseada numa parceria estratégica que definirá uma solução para melhorar os preços do cacau 
para os produtores, entre outras ações. A declaração criará as condições para preços justos e 
renda dos agricultores.

Os líderes notaram que há problemas em comum no setor cacau dos dois países que precisam 
ser atacados, como a baixa produtividade, os cultivos concorrentes (como castanha e borracha), 
e o desmatamento. No entanto, os recursos e a boa vontade não serão suficientes para superar 
muitos dos desafios, sendo o envolvimento do setor privado altamente importante também.

Tim McCoy mencionou a Iniciativa Cacau & Florestas, da WCF, lançada em 2017, que reúne 
governos e empresas para trabalharem juntos rumo à sustentabilidade nas cadeias de valor 
do cacau na Costa do Marfim e Gana, que combate o desmatamento e promove modelos para 
a proteção das florestas e sua recuperação. Ambos os porta-vozes concordaram em acelerar 
investimentos para a produção sustentável de cacau, com ênfase em “plantar mais cacau 
em menos terra”. Foi observado que a indústria do cacau de Gana tem sido desafiada pela 
mineração ilegal de ouro, que atrai os produtores e causa desmatamento, erosão, poluição do 
solo, e problemas de saúde relacionados ao uso do mercúrio, condições inseguras de trabalho 
e violência. A baixa produtividade (450 kg/ha, em média) e a conversão de áreas de cacau para 
outros produtos, que os agricultores acham mais rentável e fácil de cultivar, estão entre os outros 
desafios enfrentados pelo setor.

Na Costa do Marfim, esforços de diversificação, como o cultivo de alimentos, intercropping e 
sistemas agroflorestais são importantes para a sustentabilidade, ajudando os produtores de cacau 
a ter rendimentos de outras atividades/fontes de renda.

Os dois líderes concluíram a sessão, dizendo que:

“O cacau muda a vida dos produtores.

“O cacau é uma verdadeira paixão.
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Novas Abordagens para a 
Cooperação Regional

no Oeste da África

Fechando as sessões do primeiro dia do Partnership Meeting, o painel com produtores de cacau 
mostrou as perspectivas de agricultores de diferentes partes do mundo, como: Brasil (Pará), 
Costa do Marfim, Equador, Gana e Peru. 

Isaac Donkor explicou que ele começou plantando cacau há 12 anos, e hoje tem 20 acres de 
terra com cacau. Ao enfrentar significativo êxodo rural em sua região, ele decidiu criar uma 
organização para atrair jovens para o cacau.

Eunice Gutzeit, do estado do Pará no Brasil, é proprietária de uma fazenda com 2.000 hectares 
dedicada à produção sustentável de cacau de qualidade e fino de aroma. Ela contou a história 
de seus ancestrais, missionários alemãoes que chegaram à região amazônica em 1895. O pai de 
Eunice foi um pioneiro de cacau no Pará nos anos 1960, e ela continuou seu legado. Ela trabalha 
para “construir um terroir regional” e aumentar a valorização do cacau e o chocolate do Pará no 
Brasil e no mundo.

Julienne Assoko Kouadio planta cacau na Costa do Marfim e pertence a uma cooperativa 
certificada Fairtrade. Ela participou da Escola de Liderança para Mulheres, programa 
desenvolvido pelo Fairtrade para empoderar mulheres em comunidades de cacau.

Alicia Herrera Jaramillo possui uma fazenda de cacau de 3,5 hectares no Peru, com alta 
produtividade de 2.800 a 3.000 kg/hectare. Ela é uma campeã das novas tecnologias, usando 
irrigação associada com fertilização para ótimos resultados. Ela é presidente de uma cooperativa 
local e deseja aproximar os produtores de cacau da indústria. Alicia está atualmente trabalhando 
com os produtores, buscando maneiras de reduzir os custos de produção; ela mencionou que 
os desafios ligados aos cultivos ilegais continuam no Peru, e que o cacau deveria ser promovido 
como uma alternativa legal para os agricultores.

Guadalupe Intriago Mera, terceira geração de produtores no Equador, faz parte de uma 
associação de pequenos produtores com mais de 1.000 membros, focada na produção de cacau 
de alta qualidade, orgânico e Fairtrade. Ela demonstra preocupação com a baixa participação de 
mulheres e jovens na associação.
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O Dia 1 do Partnership Meeting finalizou com um coquetel de confraternização patrocinado pela Olam, 
com um brinde feito pelo Sr. Sathya Mayilswamy, Diretor Regional da Olam para América do Sul.



Laerte Moraes
O discurso de introdução feito pela Cargill, patrocinador Ouro do evento, apresentou os variados 
compromissos da empresa com a sustentabilidade, no cacau e em outras commodities. A Cargill 
é membro do CocoaAction Brasil, em parceria com a WCF, e se associou à UTZ para ajudar os 
produtores de cacau brasileiros a se certificarem. A empresa também coordena a campanha “Na 
Mão Certa”, focada em caminhoneiros, que busca prevenir a exploração sexual nas estradas do 
Brasil. A Cargill acredita na colaboração e em programas multi-setoriais para maiores impactos na 
cadeia. A empresa, que atua no Brasil desde 1965, começou a trabalhar junto aos produtores de 
cacau em Ilhéus, Bahia, no final dos anos 1980. Hoje, ela possui 23 plantas industriais e mais de 
10.000 funcionários no país. 

Sustentabilidade Agrícola e Biodiversidade 2030
Marcelo Furtado iniciou a sessão delineando as grandes tendências que estão moldando o cenário 

da sustentabilidade agrícola, como as mudanças climáticas, o uso da terra, jovens deixando o 
campo, e hábitos alimentares mais saudáveis. Ele explicou que é preciso “sonharmos grande” e 

fixar a “barra” em patamar alto ao discutirmos os desafios e oportunidades nesta área.

Bráulio Ferreira De Souza Dias fez um forte apelo à proteção da biodiversidade e nos levou no 
tempo para milhões de anos atrás, quando o Theobroma cacao surgiu na Bacia Amazônica. Temos 

conhecimento de 22 espécies de Theobroma, mas apenas 11 delas estão presentes no Brasil. A 
maior diversidade genética é encontrada na porção superior das áreas amazônicas (norte do Peru, 

Equador e Colômbia), enquanto no Brasil a produção de cacau se baseia numa base genética 
estreita. Aproximadamente apenas 6% da diversidade genética do cacau está sendo utilizada 

pela indústria, enquanto 94% segue inexplorada, o que coloca o cultivo em risco, especialmente 
em vista do impacto em grande parte ainda deconhecido das mudanças climáticas. Além da 

conservação do Theobroma cacao para as gerações futuras, duas oportunidades comerciais ligadas 
à diversidade genética ainda não são exploradas pelas chocolateiras: os sabores do cacau e o valor 

nutricional relativo aos variados tipos de árvore. Bráulio encorajou o setor a tirar vantagem dos 
excelentes bancos genéticos existentes, como o CATIE (Costa Rica), ICGT (Trinidad e Tobago), 

ICQC (Reino Unido), e das extensas coleções de germoplasma administradas pelo Equador e 
Brasil (CEPLAC). Ele explicou que com o declínio dos recursos públicos em anos recentes para 

financiar esses bancos genéticos no mundo, o setor privado deveria ser mais atuante e colaborar 
para assegurar que poderão se beneficiar deste importante trabalho, agora e no futuro.

José Carlos Polidoro apresentou dados ilustrativos da evolução da agricultura brasileira, de uma 
estratégia baseada em segurança alimentar para um posto de liderança agrícola baseada em 

ciência. Quarenta anos atrás, o Brasil ainda precisava importar alimentos; graças em parte aos  
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altos investimentos feitos em ciência agrícola tropical, o Brasil agora não apenas alimenta sua 
população de 207 milhões de pessoas, como também é um dos maiores exportadores do mundo 
de grãos e outras commodities, enquanto 66% de seu território segue intocado, incluindo áreas 
de preservação, com fauna e flora nativas, terras indígeneas e terras protegidas dentro das 
propriedades rurais.

Polidoro explicou que a conservação da biodiversidade, solo e água pode ser atingida através do 
desenvolvimento rural sustentável, baseado na integração de cultivos, pecuária e floresta em 
sistemas produtivos com pegada de carbono neutra (ou negativa). Ele complementou dizendo que 
a Embrapa está trabalhando num projeto de zoneamento agroecológico no Pará; e que a institu-
ição enxerga o cacau como impulsionador de reflorestamento em áreas de pastagens degradadas. 
A Embrapa tem passado por um processo de transformação interna, buscando maneiras de ser 
mais eficiente e trabalhar mais próxima do setor privado. A organização quer que suas pesquisas e 
tecnologias beneficiem todos os países de agricultura tropical, não apenas o Brasil.

A discussão que se seguiu abordou os seguintes assuntos:
• A agricultura brasileira esteve historicamente muito focada em produtividade, e agora está 

mudando para também abordar outras preocupações, como sustentabilidade, integração e 
bioconservação. 

• Novas fontes de financiamento para a pesquisa pública devem ser buscadas junto ao 
setor privado e entidades filantrópicas; as instituições de pesquisa não podem depender 
unicamente de fundos públicos (cada vez mais reduzidos).

• Para mitigar as mudanças climáticas, o setor precisa investir em florestas e sistemas 
agroflorestais. 

• Maior transparência, colaboração e compartilhamento de dados entre os setores público 
e privado são necessários. “Big data” e a consolidação de dados existentes de institutos de 
pesquisa e empresas levarão a melhores soluções.

• Tornar a ciência e a mecanização “mainstream” garantirão o futuro da agricultura, ao 
melhorar a equidade de gênero e atrair os jovens ao setor. 

• Incentivos econômicos deveriam substituir o sistema de penalização utilizado na preservação 
ambiental, criando novas formas de parceria com o setor privado, e seguindo o modelo de 
pagamento por serviços ambientais já utilizado pelos produtores rurais brasileiros. 

• Atualmente, de 30 a 40 milhões de pessoas vivem no bioma amazônico. Trabalho e 
oportunidades rentáveis deveriam ser oferecidas localmente, incluindo os sistemas 
agroflorestais com cacau.
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O Brasil, o Vietnã e a Colômbia são três casos de sucesso no negócio de café. A produção de café 
brasileira aumentou 50% em 10 anos, atingindo um recorde de 60 milhões de sacas em 2018. 
Isto foi possível sem nenhuma expansão de área plantada, que, em realidade, caiu entre os anos 
de 2006 e 2013. O Brasil conseguiu obter um crescimento de produtividade de 44% no café, de 
16 para 23 sacas por hectares (média nacional).Trinta milhões de sacas de café são exportadas 
todos os anos, e um terço delas são cafés especiais e sustentáveis. O país também tem um 
mercado doméstico consolidado, consumindo 22 milhões de sacas ao ano. O Brasil é conhecido 
por sua produção de café dinâmica, tanto de Arábica quanto de Robusta.

A história brasileira de sucesso foi o resultado de uma revolução tecnológica ainda em 
andamento: novas variedades, boas práticas agrícolas, novas técnicas de colheita e tecnologia 
avançada de pós-colheita; a densidade de plantio ao longo dos anos foi de 1.000 para mais 
de 4.000 plantas por hectare.Mas esta revolução tecnológica também ocorreu devido a um 
“ambiente facilitador”, com serviços de extensão rural eficientes oferecidos pelos estados e 
cooperativas, produtores organizados (cooperativas e associações fortes), boas parcerias, como a 
Plataforma Global do Café (que junta os produtores, o trade e a indústria) e uma cadeia de valor 
bem organizada, com mercados de insumos e equipamentos.

É importante notar que existe uma relação direta entre os investimentos feitos pelos produtores 
e o aumento da produção; ao mesmo tempo, os investimentos dos produtores depende da 
porcentagem do preço de exportação que chega até eles. No Vietnã, no Brasil e na Colômbia, de 
80 a 90% do preço FOB de exportação do café chega ao produtor, enquanto este número pode 
ser tão baixo quanto 40%, ou geralmente entre 50 e 70% em muitos países. Consequentemente, 
a produtividade no Vietnã, Brasil e Colômbia é, em média, de 30 sacas/ha (1.800 kg por hectare), 
enquanto outros países produtores tem produtividades médias muito menores, de 10 sacas/
ha (600 kg por hectare). Carlos Brando enfatizou que o acesso a treinamentos, fertilizantes, 
material de plantio, pesquisas e tecnologia não são suficientes para aumentar a produtividade; os 
produtores precisam de suporte “depois da porteira”. Este “ambiente facilitador” existe no Brasil, 
Vietnã, Colômbia e em alguns poucos países, permitindo o crescimento da produtividade, a 
transferência de valor aos produtores e a implementação de práticas sustentáveis.

Estes aprendizados são aplicáveis ao cacau: a tecnologia pode estar disponível, mas os 
resultados no campo são altamente dependentes de um ambiente facilitador depois da porteira 
(como serviços de extensão, organizações de produtores, cadeias de suprimento eficientes, 
financiamento, logística, etc.). Um ambiente facilitador eficiente também assegura que as 
iniciativas sustentáveis consigam ir além de seus beneficiários diretos e ter impactos mais 
duradouros, com metodologias incorporadas ao negócio.
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Pedro Ronca subiu ao palco acompanhado de altos executivos das empresas de cacau e chocolate 
(Barry Callebaut, Cargill, Mars, Mondelēz, Nestlé, Olam e a brasileira Dengo) para lançar o 
CocoaAction Brasil, iniciativa que congrega as maiores companhias de cacau e chocolate no 
Brasil, órgãos de governo federal e estaduais, associações do setor, sistemas de certificação e 
outros atores para tratar de uma vast agama de temas de sustentabilidade do setor cacau. O 
CocoaAction Brasil é um modelo pioneiro de sustentabilidade no cacau, que ajuda as empresas 
do setor privado a trabalharem juntas com outros elos da cadeia de valor, a ter uma voz unificada 
para dialogar com governos locais e nacional, e aprender junto através de um sistema consolidado 
de monitoramento e avaliação. Juntos, eles trabalharão para buscar soluções que aumentem 
a produtividade, melhorem a qualidade do cacau do Brasil (incluindo o controle de pragas e 
doenças), melhorem a qualidade de vida e trabalho dos produtores, fortalecendo as organizações 
de produtores e prestando suporte para sistemas produtivos integrados à floresta e sustentáveis.

Algumas oportunidades no setor cacau brasileiro incluem o status do país como líder nas áreas 
de reflorestamento e preservação da biodiversidade no cacau, usando modelos agroflorestais e a 
“cabruca”. Avanços recentes no Pará também servem de modelo para produtividades muito mais 
altas no campo. Entre os desafios estão: fornecimento doméstico insuficiente, o que faz com 
o Brasil tenha que importar aproximadamente 70.000 toneladas de cacau anualmente, baixa 
produtividade em propriedades pequenas, variando de 200 a 500 kg/hectare, poucas organizações 
de produtores, baixo rendimento/renda, e a ameaça de pragas e doenças.
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O Marketplace do Partnership Meeting apresentou uma variedade de inovações em relação aos 
três temas: Produtores do Amanhã, Cacau Amigo da Floresta e Caminhos para a Produtividade. 
Os participantes puderam fazer contatos/networking e trocar idéias com os seguintes 
expositores:

Barry Callebaut: Inovações em Mecanização de Cacau 
CARE: Associações de Empréstimos e Poupança para Comunidades
CATIE: Melhoramento Genético, Agrofloresta e Educação para o Cacau
CIAT: Exposição ao Clima, Solo e Mapeamento de Metais Pesados
Centro de Inovação do Cacau: Pesquisas para o Desenvolvimento do Cacau da Bahia
FCCI: Educação para Qualidade do Cacau 
HCSA: Abordagens para Sequestro/Estoque de Carbono 
IITA Camarões: Adoção e Ampliação 
IITA Gana: Calculadora de Cobertura das Árvores
Imaflora: Monitorando o Desmatamento nas Terras de Cacau da Amazônia
Lutheran World Relief: Cacau Digital
Makita: Ferramentas e Equipamentos para Cacau
Plant-for-the-Planet: Neutralizando Emissões de Carbono com o Plantio de Árvores 
South Pole: Cálculos de Carbono para Proteção de Florestas & Restauração
TechnoServe: TAPS e Usinas de Fermentação Eficientes
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Marketplace da Inovação

Buddy Buruku apresentou o caso da digitalização das transações em cacau; ela começou 
compartilhando dados do aumento projetado do uso de celulares em vários países: é estimado que 
mais de 81 milhões de telefones na América Latina e 193 milhões de telefones na África Sub-
Saariana entrarão em circulação até 2025. Os telefones celulares impulsionam a digitalização, 
que em sua vez, traz a inclusão financeira. Produtores equipados com celulares têm mais acesso 
a crédito e serviços financieros, mesmo se eles não possuem conta bancária. Buddy explicou que 
atualmente cerca de 95 milhões de adultos “não bancarizados” no mundo recebem pagamentos 
agrícolas em dinheiro.

Digitalizar pagamentos no cacau envolve desafios como a lenta adoção pelos produtores, a 
dificuldade de estabelecer uma infraestrutura de converter e-pagamentos em dinheiro em áreas 
remotas e o custo inicial de registrar os produtores e dos projetos pilotos. 

Apesar destas dificuldades, os benefícios esperados da digitalização para agricultores incluem:
• Economias devido a menos perda de dinheiro; economias de escala.
• Pagamento instantâneo ou rápido.
• Segurança (não há necessidade dos produtores portarem grandes somas de dinheiro).
• Transparência; inclusão financeira.

Dados coletados e analizados por Buddy, em Gana, mostram que 65% dos pagamentos digitais 
recebidos pelos produtores decorrem do cacau; quanto aos pagamentos feitos pelos produtores, 
15% estão relacionados com os trabalhadores das fazendas, 12% com escolas e 10% com insumos.

A Cargill é um exemplo de empresa que está pagando todos os seus produtores de cacau 
parceiros por meio de serviços digitais em Gana. Outros exemplos de projetos pilotos em serviços 
digitais incluem o setor de flores na Tanzânia, onde uma organização registrou economias 
de aproximadamente 6.000 horas de trabalho (relacionadas com o transporte para efetuar 
pagamentos diretos aos produtores); e o piloto de cacau em Gana que evitou perdas de US$ 
382.000,00 porque não houve roubos ou perdas de dinheiro vivo.

Os exemplos apresentados por Buddy mostram que os pagamentos digitais são benéficos tanto 
para produtores quanto para compradores de cacau, e podem ser um método alternativo de 
pagamento em comunidades “não bancarizadas”, vilarejos e regiões com pouca infraestrutura.

23

Palestrante

Buddy Buruku 
Fundação Mundial do 
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Cacau para Melhorar Vidas: o 

Exemplo de Gana



Este painel discutiu oportunidades para dar suporte a iniciativas de cacau que protegem a floresta 
com ferramentas de finanças verdes. Especialistas da South Pole, IFC e 12Tree compartilharam 
exemplos específicos de instrumentos financeiros que já foram usados pelo setor cacau. Por 
exemplo: o projeto de renovação de plantações liderado pela Chocolats Halba em Gana, envolveu 
1.000 produtores usando ferramentas financeiras climáticas. A 12Tree deu o exemplo de grandes 
projetos nas Américas Central e do Sul e do Caribe, incluindo cacau cultivado com sombra e 
iniciativas agroflorestais.

Wilson Vaz de Araújo explicou que o crédito rural tem sido o mecanismo principal de acesso a 
crédito nos últimos 50 anos no Brasil, e desde 2010 o Plano ABC (Agricultura de Baixo Carbono) 
também tem sido utilizado, oferecendo condições financeiras diferenciadas para produtores. 
Até o momento, o Plano ABC alocou US$ 8 bilhões e fez empréstimos de US$ 5,5 bilhões, que 
podem ser pagos em até 12 anos, e no caso do cacau, com período de carência especial de 8 anos. 
Esta opção financeira está disponível para sistemas agroflorestais, florestas comerciais, projetos 
de recuperação de áreas com pastagens degrades e modelos que integram agricultura-pecuária-
floresta. Montantes de até US$ 1,5 milhão pode ser financiados pelo produtor usando o Plano 
ABC.

Wilson também comentou que muitos fundos estão disponíveis no Brasil (cerca de 27 linhas de 
financiamento) e que uma análise mais organizada deveria ser feita para entender a efetividade 
de alcance delas.Há uma carência de monitoramento e avaliação destes fundos e, na maioria dos 
casos, há fundos disponíveis, mas faltam bons projetos.

Moderador

Cathy Pieters
Mondelēz International

Palestrantes

Wilson Vaz de Araújo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Brasil

Dominique Gangneux 
South Pole

Carolina Mejia
12Tree

Donald Nzorubara
IFC
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Como as Finanças Verdes Podem 
Impulsionar o Cacau 

Amigo da Floresta

Durante a última mesa redonda do Partnership Meeting, Vico Iasi entrevistou produtores de 
cacau de 5 origens diferentes: Belize, Brasil (Bahia e Pará), Costa do Marfim e Gana.

Ruth Moloney, originalmente da Austrália e ex-compradora de cacau, se mudou para Belize 
alguns anos atrás para se tornar uma produtora de cacau. Ela vem aplicando novas tecnologias 
em sua propriedade, como alta densidade de plantio e irrigação, e está prestes a colher sua 
primeira safra. Ruth mencionou que embora tenha tido uma boa educação e tenha experiência 
com o processo de compra de cacau, ela achou desafiador acessar os recursos necessários para 
administrar e operar sua fazenda de cacau.

Henrique Souza possui 20 hectares de terras na Bahia, onde planta cacau em sistema 
agroflorestal. O cacau é plantado com frutas tropicais como açaí e jaca, e castanhas, o que 
diversifica sua fonte de renda. Sua fazenda agroflorestal naturalmente “se auto-alimenta” e 
necessita de menos insumos; a plantação captura dióxido de carbono, colaborando para enfrentar 
as mudanças climáticas. Na opinião de Henrique, sua fazenda é rentável porque ele produz cacau 
juntamente com outros cultivos. Ele mencionou que consegue obter prêmios de preço para seu 
cacau de alta qualidade e orgânico.

Keylah Borges tem 5 hectares de terra com cacau no estado do Pará, também em sistema 
agroflorestal, com árvores nativas e produtividade média de 700 kg/hectares no cacau. Ela tem 
usado o cacau para recuperar áreas degradadas. Em sua opinião, os sistemas agroflorestais são os 
melhores modelos produtivos para sua região, e a assistência técnica e os serviços de extensão 
são essenciais. Keylah é presidente da cooperativa local, com 150 membros, que representam 300 
hectares de terra produtiva. Ela considera que alguns dos desafios para o cacau em sua região são 
a logística (acesso precário, estradas ruins) e a baixa produtividade.

Catherine Yah é uma pequena produtora da Costa do Marfim, que possui 1,5 hectare de cacau. Ela 
explicou que até recentemente as mulheres não podiam ser donas de terra em seu país e que as 
coisas estão começando a mudar. Ela pensa que a adoção de novas tecnologias que ela conheceu 
durante o Partnership Meeting são uma grande promessa para o cacau.

Em Gana, Lucy Addai-Poku cultiva cacau numa pequena fazenda de 2,5 hectares. Ela comentou 
que a volatilidade de preços tem afetado produtores em todo o mundo. Em sua opinião, a 
mecanização será uma grande oportunidade para o setor cacaueiro de seu país, fazendo referência 
ao quebrador de cacau e outros equipamentos que podem levar ao uso reduzido de mão de obra.
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Moderador 
Vico Iasi

Globo Rural 

Palestrantes

Lucy Addai-Poku
 Escola Salve Regina

Keylah Borges 
COOPERCAU Cooperativa

Ruth Moloney
Six Point Partners
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SCAEK Cooperativa

Mesa Redonda dos Produtores 
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Dois jovens embaixadores do Plant-for-the-Planet, juntamente com sua Diretora Executiva para 
o Brasil, apresentaram este movimento global que advoca o plantio de árvores para combater os 
efeitos das mudanças climáticas. A iniciativa, iniciada por Felix Finkbeiner quanto tinha 9 anos 
de idade, em 2007, almeja plantar 1 trilhão de árvores no mundo. Atualmente existem 70.000 
“Embaixadores da Justiça do Clima” do Plant-for-the-Planet. O “contador de árvores plantadas” 
de sua página na Internet mostra que mais de 15,2 bilhões de árvores já foram plantadas em 
decorrência do movimento até outubro de 2018 (data do evento).

Palestrantes

Evelyn Araripe
Plant-for-the-Planet

Maria Heloisa Mondeque 
Plant-for-the-Planet

Gabriel Miguel Paulino 
Plant-for-the-Planet
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Plant-for-the-Planet

Rick Scobey compartilhou suas reflexões sobre os dois dias de evento, lembrando a ótima 
participação de produtores de cacau do Oeste da África e Américas Central e do Sul, e a presença 
considerável de público do setor privado. Rick mencionou que o Partnership Meeting 2018 
foi marcado por um “clima” de ação colaborativa entre governos, setor privado, produtores 
e parceiros. Ele também agradeceu a todos os palestrantes e moderadores de alto nível, que 
engajaram e provocaram a audiência. 

Rick usou um conhecido ditado popular brasileiro:

“Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.                     
... para ilustrar como a ação coletiva pode trazer mudanças ao setor cacau. Ele concluiu, 
anunciando que o Partnership Meeting 2019 será em Berlim, Alemanha, nos dias 23 e 24 de 
outubro.
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Um Evento Global e Sustentável
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Obrigado a Nossos Patrocinadores!
O Partnership Meeting 2018 foi possível graças à generosidade de nossos patrocinadores 

71
palestrantes

317
participantes

30
países 

27
sessões

15
inovadores

147
entidades

Com a visão de um setor cacaueiro sustentável e próspero – em que os produtores prosperam, as comunidades de cacau 
são empoderadas, os direitos humanos são respeitados e o ambiente, conservado, a WCF se esforçou para assegurar que o 
Partnership Meeting 2018 fosse um evento sustentável e ecologicamente correto.

As medidas sustentáveis tomadas pelo Partnership Meeting estão relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas 2030:

Nenhum item de plástico foi usado em qualquer momento do evento 
Bebidas e condimentos foram servidos a granel 
Não houve copos de água enchidos previamente
Maior uso de sinalização eletrônica 
Material sustentável e reciclado usado em crachás, cordões e outras sinalizações
Uso reduzido de materiais impressos (100% uso do app!)
Todas as sobras de comida foram reaproveitadas/recicladas e transformadas em composto e água

Alimentos locais/sustentáveis incorporados ao cardápio

É com satisfação que compartilhamos as seguintes mensagens de nossos patrocinadores do Partnership Meeting:
Visite o site da Barry Callebaut para mais informações sobre os esforços de sustentabilidade da empresa.

Leia o Cocoa Promise Report da Cargill e saiba mais sobre como estamos melhorando a vida dos produtores, enriquecendo as comunidades e 
servindo nossos consumidores com produtos de alta qualidade. Aprenda mais sobre a  Cargill in Brazil, Cacau Fertil, e Cadeia Cacau.

Entenda como a CasaLuker usa o chocolate como uma ferramenta de mudanças.

Visite o site da Ecom para mais informações sobre os esforços de sustentabilidade da empresa.

A Hershey Company recentemente lançou uma nova estratégia de sustentabilidade holística do cacau, Cocoa For Good, que aborda os principais 
temas afetando as comunidades produtoras de cacau. Através de um compromisso de meio bilhão de dólares até 2030, a Hershey espera atingir 
mudanças positivas nestas áreas de cacau, por meio de programas colaborativos, parcerias e investimentos significativos.

Visite o site da Mars Wrigley Confectionery para mais informações sobre os esforços de sustentabilidade da empresa.

Visite o site da Mondelēz International para mais informações sobre os esforços de sustentabilidade da empresa.

Conheça o trabalho amplo sendo feito pela Olam Cacau ao redor do mundo para atingir a sustentabilidade.

Platina

Ouro

Prata

Patrocinador Principal

https://www.barry-callebaut.com/sustainability
https://www.cargill.com/doc/1432129192723/cargill-cocoachocolate-promise-report-en.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432129193329/cargill-cocoachocolate-brazil-country-factsheet-en.PDF
https://www.cargill.com/doc/1432129192048/cargill-cocoachocolate-folder-cacao-fertil-pt.pdf
https://www.cargill.com/doc/1432129192392/cargill-cocoachocolate-folder-cadeia-cacau-pt.pdf
http://thechocolatedream.co/
http://www.ecomtrading.com/
https://www.thehersheycompany.com/content/dam/corporate-us/images/responsibility/cocoaforgood/CocoaForGoodDownloadShareInfographic.pdf
https://www.mars.com/global
https://www.cocoalife.org/
https://www.olamgroup.com/products/confectionery-beverage-ingredients/cocoa/cocoa-sustainability.html


Follow Us!
http://worldcocoa.org

Accra Office
Hse. No. 4,
Blackberries Street
East Legon
PMB MD 217, Madina
Accra, Ghana
T +233 302 542 187

Washington Office
1411 K Street NW
Suite 500
Washington, DC 20005
United States
T +1 202 737 7870
wcf@worldcocoa.org 

Abidjan Office
Abidjan Cocody Attoban
Rue J 153, Lot 23, Ilot 3215
Abidjan, Côte d’Ivoire
T +225 22 50 17 41

Visite o site da WCF e nossas redes sociais 
para obter mais informações:

www.worldcocoa.org

Vemos você em Berlim! 
Junte-se a nós para o Partnership Meeting 
de 2019 em Berlim, de 23 a 24 de outubro

http://www.worldcocoafoundation.org 
http://facebook.com/worldcocoafoundation
http://twitter.com/worldcocoa
http://linkedin.com/company/world-cocoa-foundation

