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Mapeamento da cadeia produtiva do cacau 

 

 

1. Resumo 

O trabalho tem como objetivo a integração da cadeia de suprimentos do Cacau, desde seu 

plantio até a distribuição ao seu consumidor final.  

Para alcançar tal objetivo, utilizamos ferramentas da Engenharia de Produção, como o 

Mapeamento de toda a cadeia produtiva, identificação de todos indicadores envolvidos no 

processo, identificação dos pontos críticos e apontamento de métodos de controle e medição 

através de sensores. Caso o mercado não possua este modelo de tecnologia, objetivamos em 

parceria com nossa Universidade, Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) e sua equipe técnica 

capacitada, desenvolver os sensores necessários, visando inserir os conceitos da Indústria 4.0 

nas empresas voltadas ao Cacau / Chocolate.  

Através destas tecnologias, o projeto almeja elaborar uma plataforma integradora, auxiliando 

todos envolvidos no tratamento dos dados e na tomada de decisões mais exatas, precisas e 

ágeis. 

Todas essas ações serão desenvolvidas e implantadas em conjunto com uma empresa atuante 

e expressiva no ramo do chocolate, onde selecionamos um determinado chocolate de seu 

portfólio variado, e com base nele, faremos também a Análise do Ciclo de Vida do produto, 

mais conhecido como ACV. 

 

2. Introdução 

Devido à falta de pesquisas e exploração da cadeia de valor do cacau, e ao fato de ser um 

produto cada vez mais presente no mercado, o trabalho em questão busca a análise e 

tratamento das perdas, objetivando reduzir o desperdício de alimentos ao longo do processo 

de transformação do cacau no produto final, o chocolate. 

 

3. Objetivos 

O trabalho tem diversos objetivos, os quais podem ser listados abaixo: 

● Integração da cadeia de suprimentos do Cacau 

● Redução das perdas de alimentos ao longo da cadeia 

● Identificação de pontos críticos 

● Identificação / Desenvolvimento de sensores para os pontos críticos 

● Início da elaboração de uma plataforma integradora 

 

4. Metodologia 

O trabalho apresentado se trata de um Estudo de Caso, por ser um mapeamento da cadeia de 

valor do cacau, através de uma plataforma integradora. Além disso, se trata também de uma 

Pesquisa aplicada, pois o foco está voltado para o estudo da transformação do cacau em 

chocolate. 

 



O trabalho pode ser classificado como uma pesquisa de campo, pois está voltado para a coleta 

e análise de dados em uma empresa parceira especializada em chocolate, localizada em 

Itapevi, a qual também possui uma plantação de cacau própria. 

 

 

O projeto é do âmbito exploratório, pois o tema é pouco presente e abordado na atualidade, 

apresentando oportunidades de melhorias e crescimento. 

Pode-se classificar o estudo como Misto, ou seja, tanto qualitativo quanto quantitativo, pois 

trata simultaneamente da avaliação dos indicadores e de dados concretos. 

 

Referindo-se a temporalidade da pesquisa, esta pode ser caracterizada como transversal 

devido à variação dos indicadores encontrados ao longo de todo o processo. 

 

Inicialmente foi realizado uma coleta de dados baseada em pesquisas bibliográficas, visitas de 

campo e entrevistas para posterior mapeamento da cadeia de valor do cacau, e dessa forma 

foram identificadas vinte e uma etapas, as quais foram o ponto de partida para o 

levantamento dos indicadores chaves. Esta análise está representada na tabela 1. 

 

TABELA 1.  Etapas e indicadores  

 

 

 

Fonte. Autores do projeto (2018) 



 

Desenvolvimento 

 

Inicialmente foi realizada uma visita à feira Agrifutura, a qual é voltada para inovações 

tecnológicas no agronegócio para conhecer as tecnologias e tendências deste setor que tem 

grande presença na economia do Brasil.  

 

Visando obter uma visão geral de toda a cadeia produtiva foi efetuada uma visita à Fazenda do 

chocolate no interior de São Paulo. Neste local eles possuem uma pequena plantação de 

cacau, uma simples fábrica onde eles produzem chocolates caseiros para comercialização 

local. A partir desta experiência, conseguiu-se base para desenvolvimento do mapeamento em 

questão. 

 

Com o estruturação em mãos, foram definidos indicadores de cada processo e a partir deles 

foi realizado um filtro para a seleção dos principais indicadores, os quais serão utilizados nas 

próximas etapas do projeto. 

 

Resultados preliminares 

 

Como principal produto do projeto realizado até o momento, foi obtido o mapeamento da 

cadeia de suprimentos do cacau com seus principais indicadores, para futura identificação dos 

pontos críticos e estudo de viabilidade para a implementação de sensores. 

 


