Sobre a Associação Cacau Sul Bahia

O que é IG
A Indicação Geográﬁca é um meio de valorizar e
proteger juridicamente uma região reconhecida
por produzir um produto singular e especial que
possui um “saber fazer” local característico e uma
qualidade diferenciada.
A IG divulga os produtos de uma determinada
região, protege a herança histórico-cultural,
promove a qualidade e garante a reputação do
produto no mercado.

No Brasil existem duas modalidades de IGs.
A primeira é a Denominação de Origem (DO)
e a segunda, a Indicação de Procedência (IP),
todas estas previstas pela Lei de Propriedade
Industrial (Lei n.9279, de 14 de maio de 1996).
Cabe ao INPI - Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, pela referida lei, a responsabilidade pelo
estabelecimento das condições de registro, o que
é tratado na Resolução n.75/2000 do INPI (INPI,
2000).

- Potencializa a economia regional e a atividade
turística, devido a maior valorização do produto e a
potencialização da fama e boa reputação regional;
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- Motiva a preservação da cabruca, esta que preserva
parte da ﬂoresta nativa em consórcio com o cultivo
do cacau, conservando boa parte do ecossistema e
da biodiversidade natural da Mata Atlântica no Sul
da Bahia;
- Impulsiona os processos de difusão tecnológica
facilitando o acesso a tecnologia e inovações a
zonas rurais estagnadas em um processo produtivo
defasado.
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- Promove 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;

Nossa Missão
“Proteger o cacau por meio da Indicação Geográﬁca Sul
da Bahia, valorizando seus aspectos socioeconômicos,
culturais e ambientais.”

Benefícios da IG Sul da Bahia
- 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 Associação Cacau Sul Bahia (ACSB) é uma entidade sem ﬁns lucrativos formada por cooperativas, associações
e instituições setoriais onde atualmente representa 3000 produtores de cacau da Região Sul da Bahia. A ACSB
visa promover ações para motivar os associados à buscar o selo distintivo da 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.

Foto: Daniel Leon

Seja um associado
também:
Maiores Informações: www.cacausulbahia.org
Email: contato@cacausulbahia.org

