




• A cultura do cacau, além de
importância econômica e social,
representa também desenvolvimento
sustentável nas comunidades onde
está inserido, na Mata Atlântica (BA e
ES) e na região Amazônica, como PA,
RO e MT. Uma das principais
características da produção é
funcionar como um importante
sumidouro natural de gás carbônico,
ou seja, além de não emitir gases,
ainda absorve boa parte do carbono
presente na atmosfera (AIPC).

• Cadeia de Valor que gera R$ 23
Bilhões para o Brasil

• É responsável por gerar 200 mil
empregos diretos e indiretos.

E o mel de cacau?



“mel de cacau” é a
mucilagem liquida do
cacau de sabor agridoce,
rico em açucares e
compostos bioativos fonte
de fibras solúveis, vitaminas
e minerais, liberado da
polpa que envolve as
amêndoas de cacau. O “mel
de cacau” é descartado ao
solo no processo de quebra
que antecede a fermentação
das sementes.



Para cada tonelada de semente
seca produzida, são gerados em
média 800 litros de mel de cacau.

Segundo o IBGE, 2020 a Bahia
irá produzir 106 mil toneladas.

Essa estimativa de produção
sementes, gera uma oportunidade
de produzir 84 milhões de litros
de mel de cacau.

No entanto, o processo atual de
obtenção das sementes conduzirá
ao desperdício quase que total
desse coproduto.



Fiquem tranquilos, pois a empresa Mel de Cacau tem a solução!
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Esse é o senhor José Moura, um dos milhares de pequenos
e Médios produtores existentes somente aqui no Sul da
Bahia que são e serão impactados com trabalho o
transformador da empresa Mel de Cacau

• A colheita do cacau é feita de forma manual.

• Objetivos do produtor - produzir as amêndoas de cacau
(sementes secas). Tem dificuldades em executar o
processo de colheita e quebra.

• A Mel de Cacau + o Produtor = Colaboração

• A empresa vai até a propriedade do senhor José Moura,
executa o processo de colheita, faz a seleção dos frutos
sadios, realiza o processo de quebra, extrai o mel de
cacau e devolve as sementes limpas e selecionadas
prontas para serem fermentadas e seguir o fluxo de
produção das sementes secas.

• Com as cascas produzimos adubo que ele utiliza em seu
plantio.

• Paga R$ 1,00 por litro de “mel de cacau” extraído na
propriedade do senhor Zé Moura, um ganho adicional de
R$ 6000,00/ano.



Elias Nascimento da Silva

Há 4 anos disponibilizamos o mel de cacau em eventos, restaurantes, hotéis, bares bem como vendas
diretas por meio das redes sociais, principalmente nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil. Validamos nosso
produto com feedback positivo dos clientes.
No entanto, neste momento de pandemia, foi necessário rever nosso modelo de vendas, optando por
direcionar por curto prazo as nossas vendas para o Sul, Extremo-Sul e Sudoeste da Bahia, através das
vendas online e em supermercados.



Elias Nascimento da Silva

Desafios?

Implantação da 
base de 

Processamento

Consolidação do 
Produto

Ampliar a rede de 
produtores 
parceiros



 Impactar de forma positiva na qualidade 
de vida das pessoas,

 É com se estivesse colhendo o fruto no 
pé,

 Alimento para nutrir o corpo e a mente

 Para pessoas que buscam alimentos 
Saudáveis, Sustentável

 Esportistas, atletas

 Veganos 

 Produtos 100% natural,

 Sem adição de açúcar,

 Sem adição de conservantes, 

 Sem adição de corantes,
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