


O presente documento sintetiza as diretrizes que subsidiarão a elaboração 
do Planejamento Estratégico da Associação Cacau Sul da Bahia.

Caracterização da ACSB

A Associação Cacau Sul Bahia (ACSB) é uma entidade sem fins lucrativos que visa 
promover ações para motivar os associados à buscar a Certificação de IG, dar visibilidade 
ao produto e os benefícios agregadores de credibilidade e certificação de um produto de 
qualidade creditado por especificações técnicas padronizadas e reconhecidas nacional e 
mundialmente.
 
Com o propósito de valorizar e proteger esse patrimônio ambiental, econômico e cultural 
14 entidades (cooperativas e associações) representativas de 2500 produtores de 
cacau, fundaram a Associação Cacau Sul Bahia (ACSB), em 2014, para tornar o território 
Identidade Geográfica (IG) para a agregação de valor ao cacau por meio da verticalização 
da cadeia produtiva do cacau e do chocolate, valorização do patrimônio cultural, além 
de integrar esforços e recursos do setor do turismo e a criação de um novo modelo de 
governança e de empreendedorismo para o território. 

Com a finalidade de tornar o território sul da Bahia em IG do cacau realizou-se estudos 
técnicos e protocolou-se no INPI o processo da IG Sul da Bahia.
Em 24 de novembro de 2014 foi depositado o processo de registro da IG Sul da Bahia, 
(Ver link: http://www.inpi.gov.br/images/docs/planilha_de_ig_-_07-04-2015_0.pdf), o 
qual se encontra em vias de aprovação pelo INPI.

Ao longo desses anos a ACSB estabeleceu relações com organizações afins para 
potencializar os investimentos no modelo de governança para a IG. Os 
atuais parceiros são: FIEB, SEBRAE, SENAI, UESC, CEPLAC, FAEB, SENAR, 
SECTI, FUNBIO, Centro de Inovação do Cacau (PCTSB), IF-Baiano, Instituto 
Arapyaú, Instituto Cabruca, Rede dos Povos da Mata, Associação dos 
Produtores de Chocolates de Origem Sul da Bahia e produtores de cacau, 
empreendedores do ramo de chocolate Premium e derivados de cacau, 
ONGs e poder publico.



ACSB impulsiona:
 

O processo de IG torna possível a participação de todos os segmentos organizados da 
cadeia produtiva do cacau e do chocolate, para discutirem de forma igualitária e justa 
os rumos da governança regional, e por consequência as relações sociais, econômicas e 
ambientais existentes na zona geograficamente abrangida;

A pesquisa e inovação de processos produtivos, tecnológicos (exemplo: desenvolvimento 
de maquinário apropriado a escala de produção de cacau e chocolates regional) e de 
relações de governança;

A diversificação das atividades, partindo de ações integradas que envolvem toda a 
cadeia primária, de transformação, setor de serviços através da integração com o turismo 
principalmente;

A relação entre os atores da cadeia produtiva criando uma cooperação nos diversos 
níveis da mesma;

O associativismo, o cooperativismo e o empreendedorismo na região;

Um produto e sua marca, exaltando suas características particulares fazendo deste 
algo diferente do standard (bulk), tendo um reconhecimento e valorização no mercado, 
afirmando a qualidade do produto cacau regional;
 

A economia regional e a atividade turística, devido a maior valorização do produto e a 
potencialização da fama e boa reputação regional;

A preservação da cabruca que preserva parte da floresta nativa em 
consorcio com o cultivo do cacau, preservando boa parte do ecossistema 
e da biodiversidade natural da Mata Atlântica no sul da Bahia; 

Os processos de difusão tecnológica facilitando o acesso a tecnologia e 
inovações a zonas rurais estagnadas em um processo produtivo defasado.



Modelo de Governança

O modelo de governança tem a função de definir como os recursos e ativos organizacionais 
serão planejados e gerenciados dentro do escopo da atuação institucional. Estabelece 
os direitos e as responsabilidades para o processo de tomada de decisão na seleção, 
priorização e otimização do seu escopo de trabalho.

 

 

O modelo da Governança da ACSB  visa integrar as dimensões relevantes para a 
governanca efetiva quando se atenta para: (I) Evolução – conta já com a governança 
da governança como estágio avançado, buscando; (II) Padrões – Esfera da políticas 
institucionais. Se estabelece os padrões, os regulamentos, os instrumentos e as normas e 
a conduta; (III) Planejamento – Em que se define os rumos da instituição, as prioridades, 
as estratégias e se decide quais as condições necessárias para o alcance 
dos objetivos e metas da ACSB; e (IV) Pessoas – Integração e valorização 
dos principais atores da governancas (pessoas) para a plena hamonia com 
as expectativas e os resultados esperados.
 
Para isso é necessário adotar um conjunto de processos, regulamentos, 



decisões, costumes e ideias que mostram a maneira pela qual aquela ACSB é dirigida 
e administrada. Esta governança deve garantir boas práticas e padrões para garantir 
controles efetivos e ampliar seus processos de controle de qualidade do cacau, bem 
como o seu desempenho. 

Organograma Institucional:

 

Atribuições das Entidades Sócias dentro da IG

As entidades sócias são atores fundamentais em todo o processo de organização da IG Sul 
da Bahia e no modelo de governança. São entidades estão ligadas diretamente aos atores 
finais (os produtores de cacau). Além de suas funções estatutárias, elas 
têm atribuições relevantes dentro da ACSB como apresentado no quadro 
a seguir. As sócias são o eixo do ambiente organizacional (referente aos 
recursos, condições e resultados) da ACSB, pois estas vão trabalhar com 
a informação, o mercado, os serviços, os produtos, os concorrentes e os 
aliados.



Missão

“Proteger o cacau por meio da indicação geográfica sul da bahia, valorizando os seus 
aspectos socioeconomicos, culturais e ambientais. ”

Valores 

-Garantir a qualidade do cacau e segurança alimentar para o consumidor final
-Influenciar o fortalecimento do comércio justo
-Manter a Transparência
-Assegurar a conservação e sustentabilidade do sistema cabruca
-Respeitar a diversidade dentro da IG
-Ter ética e respeito mútuo entre as entidades membros e parceiros

AÇÃO DESCRIÇÃO

Mobilização dos produtores de cacau
Estreitamento de relações com os seus sócios
Capacitação dos sócios para a qualificação do 
cacau

Auxilio ao processo de triagem e rastreamento 
do cacau

Realizar análise do cacau de seus sócios antes de 
submeter a amostra a ACSB

Comercializar os produtos dos produtores 
(cooperativas)

Buscar mercados para os produtos dos sócios

Organizar o processo e produtores para a 
comercialização (associações)

Organizar os produtores para o processo de 
comercialização

Incentivo para os produtores adquirirem a 
certificação

Promover campanhas e ações para motivar 
produtores para o processo de certificação

Articulação institucional para atender demandas 
de seus sócios e processos da IG

Buscar parcerias para implementar ações de 
desenvolvimento para os sócios

Apoiar a publicidade e marketing

Dar suporte a ACSB no processo de publicidade 
e marketing por meio de disponibilização de 
informações sobre a qualidade do cacau nas suas 
regiões

Ajudar na fiscalização da IG Apoiar a ACSB na fiscalização da aplicação do 
regulamento de uso e denunciar infrações



-Assegurar a participação no processo de tomada de decisão
-Distribuição justa de benefícios com sócios e comprometimento com os produtores e 
produtoras
-Valorizar o ser humano e a terra

Visão de Futuro

A VISÃO da ACSB é Tornar a IG Sul da Bahia referência nacional e internacional em cacau 
de qualidade com o incremento de um modelo de governança moderno e eficiente.

Mapa estratégico:




