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SÓCIOS SETORIAIS

O Certificado de Procedência é um patrimônio dos produtores, 

que além de comprovar a origem e a qualidade do produto, leva 

confiança ao consumidor, criando valor e reputação diferenciados 

no seleto mercado dos produtos de origem controlada.

A Associação Cacau Sul Bahia é responsável por fazer a ponte 

entre os produtores organizados, as instituições e o mercado,

promovendo os produtos, levando capacitação ao campo,

controlando os critérios de qualidade e viabilizando programas

para agregar valor à região através de seus inúmeros atrativos

naturais, culturais e gastronômicos. 

Trabalhamos na Região Sul da Bahia para o reconhecimento 

dos produtores e para o desenvolvimento e a evolução da 

cacauicultura, através dos setores organizados, integrando a 

região, difundindo tecnologia e conhecimento na busca pela 

excelência na produção de cacau e derivados de qualidade. 

Nós acreditamos que essa é a maneira mais eficaz de expandir as 

oportunidades para produtores, parceiros de negócios, sociedade 

e meio ambiente.
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Indicação Geográfica 
Região Sul da Bahia

Indicação Geográfica - IG
A Indicação Geográfica é uma das formas mais eficazes de proteger e assegurar a origem 

de um produto elaborado em uma determinada região. As influências do ambiente, 

do processo de produção e das pessoas envolvidas criam um fator diferenciador para o produto, 

que apresenta originalidade e características únicas, somente encontradas naquela região. 

A Indicação Geográfica pode ser classificada de duas formas:

Indicação de Procedência - IP
Caracteriza-se uma Indicação de Procedência pelo 

nome geográfico de um país, cidade,região ou 

localidade de seu território, que se tenha tornado 

reconhecido como centro de extração, produção 

ou fabricação de determinado produto.

Denominação de Origem - DO
Uma Denominação de Origem é caracterizada pelo 

nome geográfico de um país, cidade, região ou 

localidade de seu território. Indica que um produto 

[ou serviço possui características essencialmente 

relacionadas ao meio geográfico, incluídos fatores 

humanos e naturais: clima, solo, relevo, altitude, etc.

A Região Sul da Bahia é uma Indicação de Procedência, reconhecida

 historicamente como produtora de cacau de alta qualidade.

Baixo Sul

Médio Rio de Contas  

Médio Sudoeste da Bahia

Litoral Sul

Costa do Descobrimento

Extremo Sul

Características da região: Área total de cultivo: 600.000 ha

83 municípios

300.000 toneladas de cacau / ano

06 territórios regionais

Demarcação:

Benefícios da Indicação Geográfica

Qualidade

O produto com o Selo de Origem e Qualidade da Região Sul da Bahia atende a critérios 

controlados de produção da amêndoa de cacau aos resultados dos seus derivados. 

Rastreabilidade de ponta a ponta, garantindo assim a origem produtora, 

a qualidade nos processos de produção e a reputação da procedência.

História

Por meio do Selo de Origem e Qualidade da Região Sul da Bahia, o consumidor 

pode ter acesso ao produtor e aos critérios e características de sua produção.

Autenticidade

O produto com o Selo de Origem e Qualidade demonstra a autenticidade 

do cacau produzido na Região Sul da Bahia.

Diferenciação

Através do Selo de Origem e Qualidade o produtor pode utilizar a origem 

Região Sul da Bahia como apoio de marketing em seus produtos e serviços.

Exclusividade

O produto adquirido com o Selo de Procedência da Região Sul da Bahia 

é um produto único, vindo de uma região única, produtora de um cacau 

diferenciado, que traz características funcionais, mais rico em substâncias 

benéficas à saúde, que é modelo de agricultura sustentável e responsável 

por preservar o maior bloco de Mata Atlântica do mundo.  

Associação Cacau Sul Bahia

Constituída para abrigar o certificado de Indicação de Procedência, 

fruto da integração de diversas instituições de representação da 

classe produtora de cacau da Região Sul da Bahia.

Tem como objetivo difundir, controlar e divulgar a qualidade na produção 

do Cacau Superior Bahia, historicamente reconhecido por suas características

especiais e tudo o que envolve essa cultura de muitos outros atrativos.

A meta é integrar essa ampla região, levando organização e capacitação 

aos produtores e agregando valor aos produtos certificados.
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