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O que você 
encontrará 
neste relatório

Intenção
Nossa intencão é:
• Acelerar o progresso visando a uma 

cadeia de suprimento global transparente
• Permitir aos produtores de cacau e suas 

comunidades obter melhores rendimentos 
e padrões de vida

• Fornecer produtos de cacau e chocolate 
sustentáveis, desde a amêndoa até a 
barra de chocolate

Fazemos isso para ajudar a construir 
um setor próspero de cacau para as 
próximas gerações.

Na Cargill Cacau e Chocolate, estamos:
1. Conectados para oferecer 

mais transparência:  
utilizamos tecnologia de ponta em toda 
a cadeia de suprimento para traçar 
o percurso do nosso cacau, desde a 
amêndoa até a barra de chocolate

2.  Conectados para gerar mais impacto: 
tudo o que fazemos é resultado da forma 
como criamos benefícios duradouros para 
os produtores de cacau, suas famílias 
e comunidades. 

3. Conectados para promover 
mais colaboração: 
complementamos e aprimoramos 
os esforços de nossos clientes, 
ONGs, organizações de produtoress, 
formuladores de políticas e outros, para 
estimular a transformação de todo o setor.

47%
dos produtores em todo 
o mundo tiveram suas 

propriedades mapeadas 
por polígonos/GPS

48%
de nosso volume de amêndoas 

é fornecido como produto 
sustentável certificado 
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produtores foram treinados  
e/ou receberam coaching sobre 

Boas Práticas Agrícolas

02
Nossa abordagem

05
Bem-estar da  
comunidade

08
Transformando  

juntos

03
Nossos objetivos

06
Protegendo o 
nosso planeta

09
Negócios  

responsáveis

04
Condições de vida 

dos produtores

07
Confiança do  
consumidor

1Relatório resumido de 2018



Objetivo Alvos

Condições 
de vida 

dos produtores

Apoiaremos práticas 
profissionais de 
cultivo de cacau, 
para fortalecer 
a resiliência 
socioeconômica de 
seus produtores e 
suas comunidades

1 milhão 
de produtores tem se 

beneficiado dos serviços 
do programa Promessa 
do Cacau Cargill (Cargill 

Cocoa Promise)

Bem-estar 
da comunidade

Melhoraremos a 
segurança e o  
bem-estar de 
crianças e famílias 
nas regiões de 
cultivo de cacau

1 milhão 
de membros da 

comunidade tem se 
beneficiado dos serviços 
do programa Promessa 
do Cacau Cargill (Cargill 

Cocoa Promise)

Protegendo o 
nosso planeta

Promoveremos as 
melhores práticas 
ambientais em 
nossos negócios 
e em toda a nossa 
cadeia de suprimento

Zero 
desmatamento  
na cadeia de  

suprimento de cacau

Confiança 
do consumidor 

Ajudaremos 
consumidores em 
todo o mundo a 
escolher produtos 
sustentáveis de 
cacau e chocolate 
com confiança

100% 
de rastreabilidade das 
nossas amêndoas de 

cacau, desde o produtor 
até a fábrica 

100% 
dos ingredientes dos 

chocolates são fornecidos 
de acordo com nosso 
código de conduta de 

sustentabilidade

Transformando  
juntos

Usaremos o poder 
das parcerias para 
acelerar e ampliar 
nossos esforços para 
alcançar um nível de 
transformação do 
setor que não pode 
ser obtido sozinho

Nossa abordagem  
para a sustentabilidade

Concentramos nossos 
esforços no início da cadeia 
de suprimento, porque é neste 
ponto onde se encontram alguns 
dos desafios mais urgentes. 
É também onde podemos gerar 
o maior impacto. Tudo é sempre 
resultado de como criamos 
benefícios duradouros para 
os produtores de cacau, suas 
famílias e comunidades. Nós os 
capacitamos de forma a permitir 
que eles consigam planejar o 
futuro e alcançar o sucesso de 
seus negócios.

Focamos em gerar melhores 
resultados para:

• Os produtores

• As comunidades

• O campo

Nossas parcerias em 
nível local são a base 
de tudo o que fazemos. 
Trabalhamos diretamente com 
organizações de produtores, 
líderes comunitários e ONGs com 
experiência e conhecimentos 
específicos para identificar as 
necessidades mais urgentes 
no campo, e desenvolver 
soluções personalizadas.

Acreditamos que os projetos com 
nossos parceiros devem incluir os 
seguintes princípios:

• Transparência e garantia

• Base em evidências

• Escalabilidade

• Apoio tecnológico

Procuramos melhorar 
continuamente medindo o 
impacto de nossos programas e 
reunindo as partes interessadas 
para apresentar os resultados.

Nossos objetivos

Tudo é sempre resultado 
de como criamos 

benefícios duradouros 
para os produtores de 
cacau, suas famílias 

e comunidades.
Harold Poelma 

Presidente, Cargill Cocoa & Chocolate

ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável) alinhados
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Todo nosso setor depende do 
sucesso dos produtores de cacau. 
E a maioria deles dependem 
dos rendimentos que ganham 
vendendo amêndoas de cacau 
para sustentar suas famílias. 
No entanto, sua rentabilidade está 
susceptível a um grande número de 
fatores, dos quais apenas alguns 
estão sob controle dos produtores.
Ajudamos os pequenos 
produtores a lidar com condições 
socioeconômicas e ambientais 
flutuantes, fornecendo-lhes 
as habilidades e os recursos 
necessários para aumentar 
sua resiliência.

Através do Promessa do 
Cacau Cargill (Cargill Cocoa 
Promise) procuramos capacitar 
os produtores a se tornarem 
verdadeiros empreendedores, 
equipados para maximizar sua 
rentabilidade e administrar suas 
propriedades como empresas para 
obter uma renda viva. A base deste 
trabalho está no treinamento, no 
coaching individual e no acesso 
a insumos. 
Embora nossa abordagem 
holística inclua a produtividade 
do cacau, ela vai além, 
capacitando os produtores a 
diversificar suas fontes de renda 
e fortalecer suas comunidades. 
Isso porque sabemos que os 
produtores estarão muito mais 

resilientes quando suas famílias e 
comunidades também estiverem.
Estamos fazendo progresso 
para fornecer ainda mais. 
Ao dar aos produtores 
maior acesso a dados sobre 
mercados e práticas agrícolas, 
eles podem tomar decisões 
de negócios fundamentadas. 
Estamos promovendo programas 
sobre educação financeira e 
aumentando o acesso dos 
produtores a serviços bancários, 
de crédito e outros serviços 
financeiros móveis. 
Tudo isso nos ajudará a atingir 
nossa meta de ver 1 milhão 
de produtores se beneficiando 
do nosso programa Promessa 
do Cacau Cargill (Cargill 
Cocoa Promise). 

Estamos criando comunidades 
de cacau mais fortes e resilientes 
ao investir no bem-estar 
das famílias de produtores. 
Queremos que 1 milhão de 
membros da comunidade 
se beneficiem do programa 
Promessa do Cacau Cargill 
(Cargill  Cocoa Promise). 
A maior parte do cacau do 
mundo é cultivada em pequenas 
propriedades familiares em 
países com níveis mais baixos 
de desenvolvimento. O bem-
estar dos produtores dependem 
da renda obtida com o cacau e 
de sua resiliência mais ampla. 
Eles precisam de fontes alternativas 
de renda, serviços sociais e acesso 
a informações sobre nutrição, 
finanças e outros tópicos.

De mãos dadas com os nossos 
parceiros, estamos implantando 
programas com esses objetivos 
em mente. Por exemplo, 
desenvolvemos as Associações 
de Poupança e Empréstimo para 
Vilas (Village Savings and Loan 
Association, VSLA) e atividades 
geradoras de rendimentos 
para mulheres empresárias, 
com parceiros como a CARE. 
Estamos também reduzindo o 
trabalho infantil ao trabalharmos 
com a International Cocoa Initiative 
(ICI) para implementar. 
Nosso sistema de monitoramento 
e remediação do trabalho infantil 
(CLMRS em inglês). Esse sistema 
envolve uma estreita colaboração 
com líderes comunitários e 
representantes confiáveis para 

ajudar as famílias a lidar com as 
causas que as levam a colocar 
seus filhos para trabalhar nas 
propriedades e, como resposta 
a isso, conseguir mantê-los 
na escola e quebrar o ciclo 
da pobreza.
Reunimos as comunidades para 
definir um caminho a seguir, através 
de Avaliações das Necessidades 
Comunitárias, seguidas de 
Planos de Ações Comunitárias. 
Esses são desenvolvidos por 
líderes comunitários que identificam 
os recursos disponíveis para a 
comunidade, bem como um 
plano para gerar capacidades de 
governança local. Além disso, eles 
ajudam a fortalecer os laços entre 
as comunidades e as cooperativas 
de produtores mais próximas.

Condições de vida dos produtores Bem-estar da comunidade

121 mil
coaching individual sobre Boas 

Práticas Agrícolas (GAP, em 
inglês) com mais de 121.000 

produtores globalmente

2x
Adoção duplicada de GAP, 
de 14% para 28% devido 

ao treinamento

20.763
Prêmios pagos a 20.763 
produtores por meio de 

serviços bancários móveis 
ou outros formulários de 

pagamento digital na Costa 
do Marfim e em Gana

350 mil
pessoas em Camarões 

se beneficiaram do nosso 
trabalho para fornecer 

água potável

14 mil
Mais de 14.000 produtores 

foram alcançados através do 
Sistema de Monitoramento e 

Remediação do Trabalho Infantil 
(CLMRS, em inglês), com 2.000 

crianças em processo de 
recebimento de atividades de 

remediação 

177 mil
Produtores receberam 

treinamentos educativos 
de gênero 
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A agricultura e a saúde climática 
estão cada vez mais impactando 
uma à outra. Estamos combatendo 
o desmatamento e treinando os 
produtores de cacau em práticas 
mais sustentáveis para limitar a 
contribuição do nosso setor para 
as mudanças climáticas. 
No entanto, as mudanças 
climáticas ainda podem ameaçar 
as regiões produtoras de cacau 
nos próximos anos. Devido a 
seus baixos níveis de resiliência 
aos problemas na safra, os 
pequenos produtores são 
mais propensos a sentir esses 
impactos. Ajudar os produtores 
a se adaptarem e acabar com 
o desmatamento é crucial 
para garantir um fornecimento 

sustentável e seguro de cacau para 
as próximas gerações.
Em 2018, apresentamos o plano 
de ação estratégico “Protegendo 
o nosso planeta” (Protect our 
Planet). Ele abordará os problemas 
relacionados que afetam os 
campos, a agricultura e a resiliência 
dos produtores nos cinco países 
onde nós obtemos diretamente o 
cacau, por meio de soluções como 
mapeamento das propriedades 
e rastreabilidade das amêndoas 
de cacau. 
Nossa ambição é alcançar 100% 
de rastreabilidade das amêndoas 
de cacau. Para fazer isso, estamos 
usando o mapeamento de 
polígonos/GPS para identificar a 
localização exata das propriedades 
em nossa cadeia de suprimento 

direta, bem como as áreas 
de risco de desmatamento. 
Também estamos introduzindo 
tecnologias para cooperativas 
e produtores para permitir a 
rastreabilidade das amêndoas até 
as propriedades individuais. 
Além disso, estamos treinando 
os produtores para entender os 
impactos da mudança climática e 
fornecendo-lhes recursos para ser 
parte da solução, como a adoção 
de sistemas agroflorestais. Parar o 
desmatamento e restaurar florestas 
são formas poderosas de lidar com 
a mudança climática e a perda 
de biodiversidade.
Todos esses esforços juntos 
ajudarão a manter o cacau 
resiliente para o futuro.

Sabemos que devemos ganhar a 
confiança de todos que apreciam 
nossos produtos em todo o 
mundo. As pessoas querem 
tomar decisões de compra 
com a consciência limpa e o 
conhecimento de que estão 
fazendo a coisa certa. 
Estamos criando transparência 
e nos conectando com nossos 
clientes e consumidores para 
mostrar como o cacau e o 
chocolate produzidos de uma 
maneira correta realmente fazem 
a diferença.
Nossos sistemas buscam 
fornecer informações claras e 
robustas sobre nossos negócios, 
nossas cadeias de suprimento 
e nossos impactos. À medida 
que a qualidade dos dados 

melhora, aumenta a confiança 
dos consumidores assim como a 
demanda por cacau sustentável. 
Estamos criando rastreabilidade 
física por meio de programas 
como o Sistema de Gestão de 
Cooperativas na Costa do Marfim. 
Cada produtor participante tem um 
código único, e sua propriedade 
é mapeada por polígonos/GPS. 
Como os produtores fornecem 
sacos de cacau, esses sacos são 
etiquetados com códigos de barras 
individuais. Essa rastreabilidade 
de primeira milha significa que 
podemos rastrear as amêndoas de 
cacau desde a propriedade onde 
elas foram cultivadas.
Também aumentamos a 
transparência financeira por meio 
de ferramentas como os serviços 

bancários móveis, que fornecem 
aos produtores a garantia de que 
estão sendo pagos de forma justa 
e segura. 
Em todos os nossos programas, 
medimos o impacto para que 
possamos ajustar nossas 
intervenções e realizar ainda mais.
Para reforçar a credibilidade em 
nossos produtos, somos parceiros 
de certificadoras terceirizadas 
como Fairtrade e Rainforest 
Alliance. Neste ano, observamos 
um crescimento nos volumes 
de nosso cacau sustentável 
certificado por terceiros, o que 
nos mostra que os clientes e 
consumidores valorizam produtos 
de cacau e chocolate produzidos 
com responsabilidade.

Protegendo o nosso planeta Confiança do consumidor

188.065 
hectares dentro da cadeia de 
suprimento direta de cacau 
da Cargill foram analisados 
usando a plataforma Global 

Forest Watch

2018
Em 2018, introduzimos  

o plano de ação estratégico 
Protegendo o nosso planeta

66%
Mapeamos mais de 80.000  
dos 120.000 proprietários  
da cadeia de suprimento  
direta na Costa do Marfim

100%
Em Gana, alcançamos 

100% de rastreabilidade 
para os produtores 
em nossa cadeia 

de suprimento direta

57
organizações de produtores 

na Costa do Marfim - ou 
45% das pessoas com 

quem trabalhamos - estão 
participando de nosso Sistema 

de Gestão de Cooperativas

48%
de nosso volume de amêndoas 

é fornecido como produto 
sustentável certificado por 

terceiros

76 Relatório resumido de 2018Relatório resumido de 2018



A jornada rumo a um setor de 
cacau sustentável é muito maior 
do que as ações ou interesses 
de qualquer empresa. Todos nós 
temos um papel a desempenhar. 
A Cargill Cacau e Chocolate 
está trabalhando com clientes, 
ONGs, produtores e organizações 
de produtores, governos e 
concorrentes, conectando todos 
os nossos pontos fortes individuais 
para alcançar uma meta que 
beneficie a todos: uma cadeia 
de suprimento de cacau segura 
e justa.
Parcerias são a espinha 
dorsal da nossa abordagem. 
Trabalhamos tanto com 
organizações locais como 
em nível setorial para efetuar 
mudanças positivas no terreno e 

dimensionar as melhores ideias 
nas regiões de cultivo de cacau 
em todo o mundo. Em tópicos 
que vão desde aumentar a renda 
dos produtores e proteger os 
recursos hídricos, até acabar 
com o desmatamento e o 
trabalho infantil, nosso trabalho 
com os parceiros está causando 
um impacto.
Por exemplo, em 2017, formamos 
o CFI com outras empresas 
líderes de cacau e chocolate 
representando 85% do uso global 
de cacau, bem como com os 
governos da Costa do Marfim e 
de Gana. Essa iniciativa pretende 
acabar com o desmatamento 
e restaurar as áreas florestais. 
No início de 2019, lançamos 
nosso plano de ação do CFI 

para mostrar como nós e outros 
parceiros da iniciativa faríamos 
isso. Esse tipo de envolvimento 
de múltiplas partes interessadas 
nos dá otimismo de que podemos 
criar um setor próspero de cacau 
que funcione para todos nos 
próximos anos. O trabalho local 
que fazemos com organizações 
de produtores também é 
fundamental. Construir a 
capacidade deles de se tornarem 
organizações profissionais, 
lucrativas e viáveis é crucial para 
alcançar nossas pretensões. 
Ao apoiá-los, criamos entidades 
que impulsionam o progresso 
futuro e local.

Nosso negócio abrange 
toda a cadeia de suprimento 
de ingredientes de cacau 
e chocolate. Isso inclui a 
obtenção de amêndoas de 
cacau nos países de origem, 
processando-as em ingredientes, 
embalando-as e transportando-
as para nossos clientes. 
Realizamos essas operações 
de maneira a minimizar nosso 
impacto no mundo ao nosso 
redor. Estamos sempre 
procurando aumentar a eficiência, 
maximizar a segurança e minimizar 
nosso impacto ambiental.

Nosso negócio de cacau e 
chocolate é auxiliado nesta 
operação pelo centro de 
sustentabilidade corporativa da 
Cargill, que possui especialistas 
nas áreas prioritárias de 
sustentabilidade da empresa, 
como prosperidade de 
produtores, mudanças climáticas, 
uso da terra, recursos hídricos 
e perda e desperdício de 
alimentos. Esse centro aproveita 
todo o potencial da Cargill para 
compartilhar e dimensionar as 
melhores ideias, impulsionando 
a sustentabilidade em todos os 
setores que a Cargill se envolve.

Através de nossos Princípios 
Orientadores, nosso Código 
de Conduta de Fornecedores 
e nossos valores, estamos 
comprometidos em nutrir o 
mundo de maneira segura, 
responsável e sustentável.

Transformando juntos Negócios responsáveis

85%
Nós nos unimos com empresas 

que representam 85% da 
produção global de cacau para 

lançar planos de ação como 
a Iniciativa Cacau e Florestas 

(Cocoa & Forests Initiative, CFI)

14.655
Atingimos 14.655 produtores de 
cacau na Costa do Marfim com 

nosso CLMRS, para ajudar a 
erradicar o trabalho infantil

1.707
Costa do Marfim,  

227 cooperativas em 
Camarões, 307 comunidades 

em Gana, 1.015 grupos de 
produtores na Indonésia e  
29 fornecedores no Brasil

Os 7 princípios 
orientadores da Cargill

1. Obedecemos a lei

2. Conduzimos nossos 
negócios com integridade

3. Mantemos registros 
precisos e honestos

4. Honramos nossas 
obrigações comerciais

5. Tratamos as pessoas  
com dignidade e respeito

6. Protegemos as 
informações, ativos e 
interesses da Cargill

7. Estamos comprometidos 
em ser um cidadão  
global responsável
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Descubra mais sobre a sustentabilidade 
da Cargill Cacau e Chocolate em 
cargill.com/connectedformore

Cargill Cocoa & Chocolate
PO Box 75840
1118 ZZ Schiphol
Holanda

Tel: +31 (0)20 500 60 00 
Fax: +31 (0)20 500 69 50  
 

cocoa_chocolate@cargill.com

www.cargillcocoachocolate.com


