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Missão
Produzir, multiplicar e distribuir aos produtores material genético de cacaueiros, em
escala industrial, de alto valor agronômico, tolerante a vassoura-de-bruxa e de alta
produtividade, bem como produzir mudas selecionadas de fruteiras tropicais e essências
florestais, compatíveis com o ecossistema da Mata Atlântica.
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APRESENTAÇÃO

O presente Relatório Anual de Prestação de Contas, referente ao ano de 2018, do
EQUIPAMENTO BIOFÁBRICA DE CACAU, gerido pelo INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU, foi
elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, que
regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.
Este relatório objetiva demonstrar o desempenho do INSTITUTO BIOFÁBRICA DE CACAU
na execução do Contrato de Gestão nº 001/2014, apresentando o comparativo específico das metas
pactuadas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros,
fornecendo ainda informações complementares, considerando o Plano de Trabalho.
Em cumprimento à cláusula décima primeira do contrato de gestão, após a validação do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, este relatório será encaminhado à Secretaria da
Agricultura, Pecuária, Irrigação, Reforma Agraria, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia.
O referido Contrato de Gestão tem como objeto “Atingir as metas de produção de material
genético de cacaueiros, de alta produtividade e tolerante à vassoura-de-bruxa, de fruteiras tropicais, de
essências florestais e de mudas de mandioca conforme Plano de Trabalho.”
De maneira complementar, seguem anexados a este relatório os comprovantes de
regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Relatório Anual de Prestação de Contas ao Contrato de Gestão nº 001/2014 – Ano 2018
Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados
1º Trimestre
Nº.

Indicador

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Ano

Forma de Cálculo
Meta

Realiz

Meta

Realiz

Meta

Realiz

Meta

Realiz

Meta

Realiz

%
Alcance

1

Cacau clonal produz.

(mudas produzidas / mudas
c/produção pactuada) x 100

100.000

217.307

100.000

103.879

100.000

122.145

100.000

86.724

400.000

530.055

132.5%

2

Cacau seminal
produzidas

(mudas produzidas / mudas
c/produção pactuada) x 100

0

0

900.000

260.073

0

424.638

900.000

129.546

1.800.000

814.257

45.2%

3

Essências florestais
produzidas

(mudas produzidas / mudas
c/produção pactuada) x 100

125.000

101.527

125.000

86.764

125.000

55.487

125.000

151.356

500.000

395.134

79%

4

Fruteiras produzidas

(mudas produzidas / mudas
c/produção pactuada) x 100

150.000

46.256

150.000

75.866

150.000

191.688

150.000

166.701

600.000

480.511

80%

(mudas produzidas / mudas
c/produção pactuada) x 100

175.000

176.186

175.000

175.260

175.000

39.848

175.000

107.414

700.000

498.708

71.2%

Aferido pela média dos IQD de
cada tipo de muda produzida

02

20

020

020

020

020

020

020

020

020

020

% de mudas descartadas

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

100%

Nº de estufas construídas

0

0

2

0

1

0

1

0

4

0

0

100%

84,80%

100%

62,83%

100%

121,5%

100%

111.6%

100%

92,4%

92,4%

20

18

20

18

20

18

20

18

20

18

80%

5
6

Mudas
Mandioca
Qualidade das
mudas (ind.
qual.dickson IQD

7

Descarte de Mudas

8

Construção de
estufas

9

Captação de
recursos

10

Disponibilidade dos
equipamentos

(Volume captado / Volume dos
recursos do Contrato de Gestão)
(fonte 28) x 100
Nº de equipamento em condição
de uso

11

Tempestividade da
prestação de contas

Relatório de Prestação de contas
entregue no prazo

01

01

01

01

01

01

01

01

04

04

100%

12

Satisfação dos
agricultores

Nº de agricultores satisfeitos com
o serviço de distribuição de mudas

20

20

20

20

20

20

20

20

80

80

100%

Cumprimento de
cláusulas contratuais
Notificação dos
Órgãos de controle
(AGE, Ministério
Público, TCE, Outros
Orçamento
financeiro

(Ocorrências de descumprimento
de Cláusula contratual
Nº de Ocorrências de
responsabilização por
irregularidade impetrada por
órgãos de controle AGE e outros
Limite de gasto com despesas
com pessoal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

43,82%

38,34%

100%

Regulamento de
compras
Pessoal contratado
de acordo com perfil
exigido

Aplicação do regulamento de
compras
Pessoal contratado, nº de postos
de trabalho ocupado de acordo
com o perfil exigido
Pessoal contratado de acordo com
o perfil exigido (Nº de pessoas
contratadas/Nº de postos de
trabalho previstos) X 100
Manifestação do Conselho da OS
sobre Relatórios de prestação de
contas. Nº de Relatórios de
Prestação de contas.
Divulgação dos canais de
manifestação da Ouvidoria Geral
do Estado (OGE)
Execução do plano de melhoria da
gestão

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

108

102

108

102

108

102

108

102

108

105.8%

102

108

102

108

102

108

102

108

105

108

105.8%

01

01

01

01

01

01

01

01

04

04

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

100%

13

14

15
16
17

18

Pessoal contratado
de acordo com o
quantitativo exigido

19

Manifestação do
Conselho da OS

20
21

Disseminar canais
da Ouvidoria Geral
do Estado
Plano de melhoria da
gestão

Comentários sobre os resultados

O quantitativo de mudas pactuados para o 2º termo aditivo foi no total de 4.000.000 mudas
honramos o compromisso e produzimos 2.718.665 mudas, representando 67,96%. O Governo do
Estado da Bahia, através da SEAGRI – Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura,
retirou 1.088.242 mudas, representando 27,20% do total contratado.

Justificativas para os resultados não alcançados

01 Mudas clonais de cacau produzidas – este

04 Mudas de fruteiras produzidas – este

indicador tem o objetivo de mensurar o

indicador tem o objetivo de mensurar o

quantitativo produzido comparando-o com a meta

quantitativo produzido comparando-o com a meta

pactuada. Houve produção no período superior

pactuada. Houve produção no período 80%;

em 32.5% a maior que a meta estabelecida;
02 Mudas seminais de cacau produzidas – este

05 Mudas de Mandioca – este indicador tem o

indicador tem o objetivo de mensurar o

objetivo de mensurar o quantitativo produzido

quantitativo produzido comparando-o com a meta

comparando-o com a meta pactuada.

pactuada.

produção no período, cumprindo-se parcialmente

Houve produção no período, no

entanto só foi possível produzir 45.2% da meta
estabelecida;
03 Mudas de essências florestais produzidas –
este indicador tem o objetivo de mensurar o
quantitativo produzido comparando-o com a meta
pactuada. Houve produção no período de 79%;

a meta estabelecida em 71,2%;

Houve

06 Qualidade das mudas (índice de qualidade
de Dickson – IQD) – este indicador tem o
objetivo de avaliar a qualidade das diversas
espécies produzidas sendo que a excelência é
representada pelo índice máximo de 0,30. Como
referência tem-se o número 0,20. Se o resultado
do confronto for inferior significa qualidade
insatisfatória. No período apurou-se o índice de
0,23. Para avaliar a qualidade da muda produzida
pelo Instituto Biofábrica de Cacau, utiliza-se o
índice de qualidade desenvolvido por Dickson,
IQD (Índice de Qualidade de Dickson), onde é
possível avaliar robustez, equilíbrio da biomassa,
parte aérea, sistema radicular e o diâmetro da
base do caule. No período o resultado de IQD foi
de 0,23, considerado bom, onde o IQD igual a
0,20 é utilizado como base e que quanto maior o
IQD melhor é a qualidade da muda produzida;
07 Descarte de mudas – este indicador tem o
objetivo

de

mensurar

o

quantitativo

em

desconformidade por espécie. Índice máximo
pactuado 5%. Os descartes no período atingiram
percentual de 5%, por tanto, dentro da meta
prevista;
08 Construção de estufas – este indicador tem o
objetivo de mensurar o quantitativo de estufas
previstas para aquisição e o quantitativo de
estufas adquiridas no período. Estava prevista a
aquisição de 04 estufas, no entanto só foi
possível recuperar 03 viveiros;

09 Capacitação de recursos – este indicador
tem o objetivo de mensurar a capitação de
recursos, em contrapartida aos recursos liberados
pela SEAGRI no mesmo período. Foram previstos
para o período 13,57% de captação de recursos e
realizou-se 11,75%;
10 Disponibilidade dos equipamentos - este
indicador permite identificar a utilização de partes
do equipamento, comparando-os à capacidade
instalada e em condições de uso. Pactuado 28%.
Efetivamente utilizado 90%. Refere-se à
disponibilidade dos equipamentos, dispostos na
unidade de Produção da Biofábrica de Cacau,
localizada no Povoado de Banco do Pedro,
distrito de Ilhéus-Ba, composto de: 50 hectares de
jardins clonais; 04 hectares ocupados com 18
viveiros e 01 estufa, com capacidade para
4.400.000 mudas, um laboratório de micro
propagação vegetal construído em uma área de
546,11m². Possui também, estrutura de escritório,
almoxarifado, oficina, casa de defensivos
agrícolas, depósito, estação de tratamento de
água, onde funcionam os setores de produção e
de
comercialização/distribuição.
Deste
equipamento consideramos que 80% estão
disponíveis para utilização e os 20% restantes
necessitam de manutenção para sua utilização.
Com a instalação da estufa, observa-se a
necessidade de substituir gradativamente os
viveiros antigos, possibilitando ao Equipamento
Biofábrica a produção em qualquer período,
aumentando o controle climático e fitossanitário,
ofertando assim um produto de melhor qualidade;

11 Tempestividade da prestação de contas –

14 Notificações dos órgãos de controle - este

este indicador tem o objetivo de externar o

indicador tem o objetivo de externar as

comportamento dos Gestores em relação ao

ocorrências de notificações emanadas dos

cumprimento de obrigações acessórias. Pactuado

diversos órgãos de acompanhamento, controle e

100%. Cumprimento 100%. Tempestividade da

fiscalização, por qualquer desconformidade na

prestação de contas, os relatórios estão sendo

execução do objeto do Contrato de Gestão.

entregues no prazo, representando 100% da

Pactuado 0%. Ocorrências 0%. Notificações dos

realização do item;

órgãos de controle (AGE, Ministério Público, TCE,
dentre outros) - O SIM representa notificações e o

12 Satisfação dos agricultores – no período

NÃO representa que não houve notificações. No

foram realizadas as avaliações da satisfação dos

período não houve notificações;

produtores rurais beneficiados com mudas
produzidas na Biofábrica, conforme previsto no 1º

15 Orçamentário financeiro - este

termo aditivo ao Contrato de Gestão. Foram

tem o objetivo de mensurar o limite de gastos

beneficiados

de

com despesa de pessoal, previsto em 43,82% e o

produtores rurais, Prefeituras e Cooperativa,

realizado foi na ordem de 38,34% portanto dentro

estimando em 378 produtores atendidos. O

da estimativa do limite previsto;

com

mudas

associações

indicativo

resultado foi positivo, onde 98% dos entrevistados
apresentaram estar satisfeitos com as mudas

16 Regulamento de compras – este indicativo

recebidas;

tem como objetivo observar a aplicação do
regulamento de compras aprovado pelo conselho

13 Cumprimento de cláusula contratual - este

de administração. Neste aspecto são seguidos os

indicador tem o

externar o

critérios de qualidade, economicidade e aliados

comportamento dos Gestores em relação ao

ao menor preço, para cada compra é gerado um

cumprimento

processo com as devidas capas enumeradas de

das

objetivo

de

obrigações

contratuais.

Pactuado 100%. Cumprimento 92,4%. Salienta-se
a sistemática procrastinação no cumprimento do
cronograma de liberação dos recursos, o que
compromete a execução do objeto;

forma cronológica;

17 Pessoal contratado de acordo com perfil

20 Disseminar canais da Ouvidoria Geral do

exigido – o quadro de pessoal contratado no

Estado – este indicador tem como objetivo a

período está dentro do perfil exigido, o cargo e os

divulgação dos canais de manifestação da

salários estão registrados na tabela 06 – “Dados

Ouvidoria Geral do Estado; neste aspecto o

dos Recursos Humanos” do Relatório;

Instituto Biofábrica de Cacau disponibiliza o site
da

18 Pessoal contratado de acordo com o

instituição

para

tais

manifestações.

http://www.biofabrica.org.br;

quantitativo exigido – o quantitativo de pessoal
para atender as exigências do 2º termo aditivo ao

21 Plano de melhoria da gestão – este indicador

Contrato de Gestão 001/2014 foram de 102

tem como objetivo mensurar a execução do plano

funcionários,

então

de melhoria da gestão; Foi firmado parceria entre

registrados na tabela 06 – “Dados dos Recursos

o IBC, CARGIL e SUZANO na reestruturação

Humanos” do Relatório;

sustentável da cacauicultura no Extremo Sul da

os

cargos e

salários

Bahia, com a aquisição de 50.000 mudas;
19 Manifestação do Conselho da OS – no

Implantação do curso PRONATEC; Parceria com

período

Relatórios

o Banco Mundial, Pati Mandioca que consiste no

Trimestrais, que passaram pela avaliação e

fomento e fortalecimento da cadeia produtiva da

votação dos Conselhos Fiscal e Conselho de

mandioca; por estas razões apresentam avanços

Administração; os relatórios foram votados e

significativos.

foram

produzidos

04

aprovados, os dados técnicos, administrativos,
econômicos e financeiros do período, por
refletirem a realidade dos fatos;

Demonstrativo do Estoque de Mudas

Composto por plantas geneticamente modificadas, altamente sensíveis às condições
climáticas e demais questões fitossanitárias, representados em duas etapas: 1ª “mudas em produção”,
compostas de mudas em fase de desenvolvimento até que atinja as condições recomendadas ao
plantio, 2ª “mudas aptas”, compostas de mudas prontas para comercialização por apresentarem as
condições mínimas necessárias ao plantio, demonstrados nos quadros abaixo:
Estoque de Mudas em Produção (inventariado em 31/12/2018)

Saldo anterior

Entradas

Saídas

Saldo atual

Custo

Em Elaboração
Unidade

Valor

Unidade

Valor

Unidade

Valor

Unidade

Valor

Médio

213.354

144.169,04

530.055

726.907,93

672.749

903.995,28

70.660

77.409,09

1,10

8.301

15.794,16

103.365

156.300,76

75.421

137.286,65

36.245

69.386,20

1,91

Cacau seminal

124.092

556.141,74

814.257

1.157.029,42

808.803

1.248.249,14

129.546

247.061,07

1,91

Essências florestais

82.194

73.680,87

395.134

565.874,07

347.146

512.484,09

130.182

231.921,78

1,78

Fruteiras

75.004

238.879,83

480.511

598.561,38

517.646

689.223,47

37.869

67.688,22

1,79

Mandioca

25.470

42.960,11

498.708

698.764,40

467.096

657.635,00

57.082

105.005,41

1,84

Total

544.167

1.61.495,73

2.822.030

3.903.437,96

2.904.613

4.166.461,92

461.584

798.471,77

1,72

Cacau clonal
Mudas Cacau Enxertado

Fonte: Contabilidade

Estoque de Mudas Aptas (inventariado em 31/12/2018)
Saldo anterior

Entradas

Saídas

Saldo atual

Custo

APTAS
Unidade

Valor

Unidade

Valor

Unidade

Valor

Unidade

Valor

Médio

Cacau clonal

113.685

165.057,71

514.323

699.599,40

507.799

711.472,47

120.209

153.183,94

1,27

Cacau seminal

154.046

193.419,30

786.420

1.219.445,74

512.005

833.662,52

428.461

579.202,52

1,35

8.986,14

75.421

137.286,65

52.490

104.508,38

27.488

41.764,41

1,52

Cacau Enxertado

4.557

Essências florestais

247.488

618.716,92

321.529

477.844,08

405.513

831.997,41

163.504

264.563,59

1,62

Fruteiras

182.082

338.753,27

493.568

654.794,59

362.666

615.987,54

312.984

377.560,32

1,21

Mandioca

110.368

191.385,54

467.096

657.635,00

337.804

519.045,86

239.660

329.974,68

1,38

Total

818.474

1.523.294,54

1.746.249,46

1,35

Fonte: Contabilidade

2.658.357

3.856.589,87

2.184.525

3.633.634,95

1.292.306

Distribuição de Mudas
As mudas produzidas para atender ao 2º termo aditivo ao Contrato de Gestão 001/2014,
estão sendo distribuídas pela SEAGRI / SUAF obedecendo aos modelos de solicitação e de liberação
de mudas, as demandas apresentadas a Secretaria passará por uma avaliação interna para saber da
pertinência ou não, colocando claramente a necessidade de um acompanhamento técnico para que as
mudas sejam distribuídas, com respectivos formulários disponibilizados por meio do link
www.seagri.ba.gov.br/biofabricaviveiros.asp, sendo:
a) Ofício encaminhado pela entidade beneficiária ao Secretário solicitando mudas;
b) Ofício da SUAF à Biofábrica para retirada das mudas;
c) Anexo I – Relação de beneficiários;
d) Anexo II – Relação de mudas entregues aos beneficiários;
e) Anexo III – Laudo de visita técnica.
No período, com indicação da SEAGRI / SUAF, foram retiradas na Biofábrica 1.088.242
mudas, sendo: 219.142 mudas clonais de cacau; 164.030 mudas seminais de cacau; 224.487 mudas
de essências florestais; 235.648 mudas de fruteiras e 244.935 mudas de mandioca.

Comercialização

A comercialização no Instituto Biofábrica de Cacau é realizada de forma direta, quando
possui estoque de produtos e por meio de contrato, onde o produtor encomenda o produto de
interesse, antecipando 50% do valor do contrato. No ato da assinatura, a título de sinal, necessários
para aquisição dos insumos e na retirada do produto paga-se os 50% restantes.
No período foram comercializadas 209.978 mudas, sendo: 110.245 mudas clonais de cacau;
9.641 mudas seminais de cacau; 17.464 mudas de essências; 25.184 mudas de fruteiras; 36.790
mudas de mandioca; 10.654 mudas de cacau enxertado e 580 hastes para enxertia.

Resumo da Movimentação Financeira do Período
Relatório Anual Prestação de Contas 2º termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2014
Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Exercício 2018

TOTAL

(S)

Saldo do exercício anterior
(S.1) Repasse do Contrato de Gestão

406.129,14
5.372.911,77

(S.2) Outras receitas - especificar

526.904,20

(S.3) Receita Contra Partida

300.200,00

(A)

Total de Entradas do Exercício

6.200.015,97

(B)

Total de Saídas do Exercício

6.331.894,25

(C)

Saldo Financeiro do Exercício (A-B)

-131.878,28

(D)

Saldo Acumulado (S+C)

274.250,86

Composição Financeira do Saldo Acumulado
(D.1)

Saldo Extrato C/C (por conta bancária)
Banco do Brasil C/C 5490-9

0,00

Caixa C/C 518-0 (Contrato Gestão)

0,00

Caixa C/C 521-0 (Comercialização)

33.221,00

Caixa C/C 519-9 (Fundo de Contingência)
(D.2)

33.221,00

0,00

Saldo Extrato CI (por conta bancária)

241.029,86

Caixa C/A 518-0 (Contrato de Gestão

167.598,76

Caixa C/A 521-0 (Comercialização)
Banco do Brasil C. A. 5490-9
Caixa C/A 519-9 (Fundo Contingência)

35.073,98
0,00
38.357,12

Recursos Provisionados e Comprometidos
(E)

Recursos Provisionados

719.216,05

(F)

Recursos Comprometidos

100.612,51

(G)

Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F)

819.828,56

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período
Relatório Anual de Prestação de Contas 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2014 - (ANO) 2018
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Exercício

1.

1.1

Entrada de Recursos

TOTAL

Receitas

1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão
1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplic. Financ.
1.1.3 Receitas de Comercialização
1.1.4 Receitas de Contrapartidas

2.

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

1.000.000,00 1.100.000,00 2.100.000,00 1.172.911,77 5.372.911,77
249,52

623,41

2.455,14

264,13

3.592,20

129.050,20

153.716,00

113.586,70

126.959,10

523.312,00

29.500,00

126.100,00

24.000,00

120.600,00

300.200,00

(A)Total de Entradas

1.158.799,72 1.380.439,41 2.240.041,84 1.420.735,00 6.200.015,97

Saída de Recursos

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

TOTAL

2.1

Despesas de Pessoal
2.1.1 Remunerações (CLT)

561.062,74

572.890,25

550.100,68

561.817,96 2.245.871,63

2.1.2 Encargos

206.471,09

210.823,61

108.919,93

111.239,96

637.454,59

48.066,34

224.868,16

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal

2.555,31

79.425,75

94.820,76

Subtotal (Pessoal)

770.089,14

863.139,61

753.841,37

721.124,26 3.108.194,38

2.2

Serviços de Terceiros

125.241,59

160.417,41

242.771,57

169.229,40

697.659,97

2.3

Material de consumo

186.676,94

198.107,60

325.341,83

214.828,18

924.954,55

2.4

Encargos diversos

54.959,54

76.887,02

205.952,66

93.053,82

430.853,04

2.5

Despesas Gerais

-414.778,22

569.822,64

590.218,49

424.969,40 1.170.232,31

-47.900,15 1.005.234,67 1.364.284,55

902.080,80 3.223.699,87

(B)Total de Saídas
(C)Saldo do Exercício

-131.878,28

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período
Relatório Anual de Prestação de Contas 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2014 - (ANO) 2018
Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Exercício
Saldos do Exercício anterior

TOTAL

Saldo do Exercício anterior (Contrato de Gestão)

406.129,14

(S) Total de Saldos
1.

406.129,14

Entrada de Recursos

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

1.1

Receitas

1.1.1

Repasse do Contrato de Gestão
Rendimentos Líquidos de Aplicações
Financeiras
Receita de Comercialização
Receitas de Contrapartidas

1.1.2
1.1.3
1.1.4

TOTAL

1.000.000,00 1.100.000,00 2.100.000,00 1.172.911,77 5.372.911,77
249,52

623,41

2.455,14

264,13

3.592,20

129.050,20
29.500,00

153.716,00
126.100,00

113.586,70
24.000,00

126.959,10
120.600,00

523.312,00
300.200,00

Subtotal 1.158.799,72 1.380.439,41 2.240.041,84 1.420.735,00 6.200.015,97
(A) Total de Entradas
2.
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2

1.158.799,72 1.380.439,41 2.240.041,84 1.420.735,00 6.200.015,97

Saída de Recursos

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

Despesas de Pessoal
Remunerações
Remunerações (CLT)
Outros (especificar)
Subtotal (Salários)

2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7

Encargos
INSS
FGTS
PIS sobre a Folha de Pagamento
1/3 sobre Férias
Rescisão de Trabalho
Subtotal (Encargos)
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal
2.1.3.1 Vale Transporte
2.1.3.2 Vale Alimentação
2.1.3. Assistência Médica
Subtotal (Benefícios)
Subtotal Despesas de Pessoal

TOTAL

561.062,74
0,00
561.062,74

572.890,25
0,00
572.890,25

550.100,68
0,00
550.100,68

561.817,96 2.245.871,63
0,00
0,00
561.817,96 2.245.871,63

155.975,44
44.885,02
5.610,63
0,00
0,00
206.471,09

159.263,49
45.831,22
5.728,90
0,00
0,00
210.823,61

59.410,87
44.008,05
5.501,01
0,00
0,00
108.919,93

60.676,34
44.945,44
5.618,18
0,00
0,00
111.239,96

435.326,14
179.669,73
22.458,72
0,00
0,00
637.454,59

1.313,31
878,00
364,00
2.555,31

2.454,75
71.941,00
5.030,00
79.425,75

2.009,76
90.821,00
1.990,00
94.820,76

1.727,34
46.309,00
30,00
48.066,34

7.505,16
209.949,00
7.414,00
224.868,16

770.089,14

863.139,61

753.841,37

721.124,26 3.108.194,38

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10

Serviços de Terceiros
Água e Esgoto
Energia Elétrica
Telefonia
Internet, Correios
Manutenção de Bens e Instalações
Locação: Veículo/ Imóvel
Locação de Máquinas e equipamentos
Consultorias
Utilização de Software
Tratos Culturais
Subtotal (Serviços de Terceiros)

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12

Material de Consumo
Substratos agrícolas
Adubos, Herbicidas e Defensivos
Fito-hormônios, reagentes e insumos
Reagente Químico
Material p/ Enxertia e Embalagem
Sementes, mudas e propágulos
Combustíveis e Lubrificantes
Peças Automotivas
Utensílios e Ferramentas
Material de Escritório
Material de Limpeza
Copa / Cozinha

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7

Encargos Diversos
Diárias
Passagens aéreas
Viagens e Representações
Impostos, taxas diversos
Publicidade, exposições e feiras
Juros e Multas
Despesas Bancarias

Subtotal (Despesas Gerais)

Subtotal (Tributos)
2.5
2.5.1
2.5.3

Despesas Gerais
Aquisição de Bens Permanentes
Variação Líquida das provisões
Subtotal (Bens Permanentes)

(B) Total de Saídas
(D) Saldo do Exercício

56,77
38.788,78
2.745,12
5.468,08
27.080,77
31.235,64
1.200,00
2.000,00
10.255,43
6.411,00

214,91
29.138,69
4.050,22
5.059,95
51.067,00
27.573,67
1.200,00
17.990,00
14.894,97
9.228,00

91,23
67.927,43
3.427,80
5.287,01
88.371,25
27.168,80
1.200,00
32.480,00
11.646,65
5.171,40

119,94
37.555,89
3.457,83
3.148,20
68.311,65
22.905,74
1.200,00
20.750,00
11.780,15
0,00

482,85
173.410,79
13.680,97
18.963,24
234.830,67
108.883,85
4.800,00
73.220,00
48.577,20
20.810,40

125.241,59

160.417,41

242.771,57

169.229,40

697.659,97

51.646,00
3.920,22
6.867,60
1.239,60
132,00
1.858,75
53.078,37
24.572,60
38.058,72
3.830,29
830,40
642,39

37.970,00
4.121,00
1.412,10
2.629,60
1.191,00
401,80
67.910,62
31.098,41
42.482,48
6.136,45
968,68
1.785,46

101.160,00
3.627,00
12.551,00
6.417,28
0,00
5.120,00
65.497,99
15.362,31
108.010,11
4.335,80
799,40
2.460,94

35.204,42
2.975,00
0,00
3.943,52
23.277,00
0,00
61.500,78
16.362,34
61.966,60
5.516,55
2.756,67
1.325,30

225.980,42
14.643,22
20.830,70
14.230,00
24.600,00
7.380,55
247.987,76
18.670,04
61.966,60
19.819,09
5.355,15
6.214,09

186.676,94

198.107,60

325.341,83

214.828,18

924.954,55

11.616,00
10.263,65
3.537,80
17.139,88
577,37
9.148,00
2.676,84

8.971,00
8.348,24
14.730,00
13.126,79
512,50
26.248,00
4.950,49

21.037,00
15.999,62
20.503,69
9.999,55
643,29
133.954,60
3.814,91

14.402,00
9.732,45
12.351,42
3.812,82
50.150,00
403,45
2.201,68

56.026,00
44.343,96
51.122,91
44.079,04
51.883,16
169.754,05
13.643,92

54.959,54

76.887,02

205.952,66

93.053,82

430.853,04

769,00
-415.547,22

5.965,00
563.857,64

87.780,00
502.438,49

9.164,95 103.678,95
415.804,45 1.066.553,36

-414.778,22

569.822,64

590.218,49

424.969,40 1.170.232,31

722.188,99 1.868.374,28 2.118.125,92 1.623.205,06 6.331.894,25
274.250,86

Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos do Período
Relatório Anual de Prestação de Contas 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2014 - (ANO) 2018
Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Exercício

1.

Recursos Provisionados

1.1

Recursos Provisionados com Pessoal

1º trimestre 2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre

Valor

1.1.1 Provisão de Férias (+) Encargos

59.075,72

59.344,11

73.641,20

51.787,36

243.848,39

1.1.2 Provisão de 1/3 de Férias (+) Encargos

19.691,91

19.781,37

24.547,07

17.262,45

81.282,80

1.1.3 Provisão de 13 Salário (+) Encargos

46.755,23

47.740,85

45.841,72

46.818,16

187.155,96

1.1.4 Provisão de FGTS para fins rescisórios

27.463,42

27.990,26

27.765,23

27.107,44

110.326,35

Subtotal
1.2

622.613,50

Recursos Provisionados Relativos a Bens

1.2.1 Depreciação de Bens Móveis

32.514,12

32.277,31

19.069,37

12.741,75

96.602,55

1.2.2 Depreciação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3 Outras provisões

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotal

96.602,55

(E) Total de Recursos Provisionados

2.

719.216,05

Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços
Fornecedor

2.1

Conlar Mat. Elétrico Ltda.

2.2

Módulo Insumos Agropecuários

2.3

Produto/Serviço

Forma de
Pagamento

Data de
Pagamento

Valor

Peças de Reposição

1.923,73

Insumos agrícolas

4.748,22

Color Book Papelaria

Material de escritório

1.429,50

2.4

Localiza Rent a Car Ltda.

Locação de Veículos

3.980,37

2.5

A. S. Gama Ltda.

Material de escritório

862,00

2.6

Atualização Prof. Continuada

Material de escritório

339,16

2.7

Coml. de Petróleo da Hora Ltda.

Combustíveis

44.696,82

2.8

Centro Int. Emp. Escola CIEE

398,00

2.9

Passos Tavares Turismo

Menor aprendiz
Passagens Aéreas /
Locação Veículos
Uso de Softwares

2.10 Omiexperience S/A

4.447,12
482,75

Fornecedor

Produto/Serviço

Forma de
Pagamento

Data de
Pagamento

Valor

2.11 Raul Cesar Requião

Prestação de Serviços

1.650,00

2.12 Mega Pneus Eireli

895,00
1.200,00

2.14 Evanilda de Jesus Santos

Peças Automotivas
Locação de Máq. e
Equipamentos
Prestação de Serviços

2.15 Ivan Carlos Oliveira Souza

Prestação de Serviços

1.000,00

Peças Automotivas

300,00

Prestação de Serviços

420,85

2.18 J. J. Sinalização Ltda.

Publicidade

500,00

2.19 Mônia Karina P. Costa

Material de Limpeza

562,38

Prestação de Serviços

1.666,50

Peças de Reposição

276,00

2.22 Wescley Rosário Santos

Prestação de Serviços

475,00

2,.23 Dalva Viana Brito

Prestação de Serviços

228,00

2.24 Agência Kzullo Mídias Sociais

Publicidade

2.950,00

2.25 Roma Serviços e Eventos

Publicidade

200,00

Prestação de Serviços

4.305,25

Peças de Reposição

2.875,86

2.28 Eduardo José Barcelos

Prestação de Serviços

1.200,00

2.29 José Antônio P. Oliveira

Prestação de Serviços

13.400,00

2.13 Rizenilda Mendes do Amaral

2.16 Cristal Notors Com. Ltda.
2.17 Gildo Souza da Silva

2.20 Erivaldo Pereira Guimarães
2.21 Conect Word Informática Ltda.

2.26 Evanildo Conceição Santos
2.27 Magazine Luiza S/A

2.30 Oziel Neves de Aragão

Publicidade
Total Recursos
(F)
Comprometidos

3.000,00

200,00
100.612,51

Dados dos Recursos Humanos
2ª Termo Aditivo 4º Relatório Trim Prest Contas C Gestão nº 01/2014 - (Período 01/10/2018 a 31/12/2018)
Tabela 06 - Dados dos Recursos Humanos (subtotalizar por vínculo)
PREVISTO

Cargo

Qt

Carga
Horária
Semanal
(b)

CONTRATADOS (B)

Qt

Carga
Horária
Semanal
(d)

Variação
(c*d/a*b)

Forma de
Contratação

Rem. Bruta
Mensal

Rem. Bruta no
Trimestre

1

Advogado

1

44

1

44

0%

CLT

5.100,00

15.300,00

2

Assistente Administrativo

4

44

4

44

0%

CLT

11.839,79

35.519,37

3

Auxiliar de Laboratório

5

44

5

44

0%

CLT

4.887,43

14.662,29

4

Auxiliar Administrativo

1

44

1

44

0%

CLT

1.100,00

3.300,00

5

Auxiliar Serviços Gerais

9

44

9

44

0%

CLT

8.594,64

25.783,92

6

Aprendiz

2

44

2

44

0%

CLT

1.011,20

3.033,60

7

Contador

1

44

1

44

0%

CLT

5.100,00

15.300,00

8

Coordenador Administrativo

1

44

1

44

0%

CLT

5.100,00

15.300,00

9

Coordenador de RH

1

44

1

44

0%

CLT

3.161,26

9.483,78

10

Diretor Administrativo e Financeiro

1

44

1

44

0%

CLT

7.790,34

23.371,02

11

Diretor Geral

1

44

1

44

0%

CLT

9.536,62

28.609,86

12

Diretor Técnico

1

44

1

44

0%

CLT

7.790,34

23.371,02

13

Eletricista

2

44

2

44

0%

CLT

2.179,94

6.539,82

14

Encarregado de Almoxarifado

1

44

1

44

0%

CLT

958,32

2.874,96

15

Engenheiro Agrônomo

3

44

3

44

0%

CLT

15.935,28

47.805,84

16

Gerente de Produção

1

44

1

44

0%

CLT

3.500,00

10.500,00

17

Motorista

2

44

2

44

0%

CLT

2.799,26

8.397,78

18

Oficial de Manutenção

1

44

1

44

0%

CLT

3.291,30

9.873,90

19

Auxiliar de manutenção

1

44

1

44

0%

CLT

954,00

2.862,00

20

Operador Est Captação

1

44

1

44

0%

CLT

2.098,80

6.296,40

21

Operador de sistema irrigação

2

44

2

44

0%

CLT

2.347,88

7.043,64

22

Porteiro

2

44

2

44

0%

CLT

2.003,40

6.010,20

23

Recepcionista

1

44

1

44

0%

CLT

1.001,70

3.005,10

24

Assessora de Comunicação

1

44

1

44

0%

CLT

3.200,00

9.600,00

25

Secretário(a)

2

44

2

44

0%

CLT

3.060,00

9.180,00

26

Supervisor de produção

3

44

3

44

0%

CLT

3.338,16

10.014,48

27

Técnico controle de qualidade

1

44

1

44

0%

CLT

8.101,95

24.305,85

28

Técnico Agrícola

2

44

2

44

0%

CLT

6.709,86

20.129,58

29

Técnico Agropecuário

1

44

1

44

0%

CLT

3.187,35

9.562,05

30

Técnico em Laboratório

1

44

1

44

0%

CLT

4.057,02

12.171,06

31

Trabalhador da Cultura do Cacau

47

44

47

44

0%

CLT

46.368,00

139.104,00

32

Vigia

4

44

4

44

0%

CLT

4.382,58

13.147,74

33

Agente de Desenvolvimento Rural

1

44

1

44

0%

CLT

2.365,00

7.095,00

Total

108

108

0%

192.851,42

578.554,26

Bens Permanentes Adquiridos

2º Termo Aditivo: 4º Relatório Trim. C Gestão nº 001/14 - (Período 01/10/2018 a 31/12/2018)
Tabela 06 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Nº do
Patrimônio

Data da
aquisição

Tombar

Nota
Fiscal

Valor
Total

Justificativa
para
aquisição

Localização
do Bem

Descrição do Bem

Qtde

Valor
Unitário

06/02/2018 Lojas Simonet Ltda

161.055 Bco do Pedro

Fogão Dream 4 Bocas

1

769,00

769,00 Contrato Gestão

Tombar

18/06/2018 A. S. Gama Ltda

11.083

Sede

Impressora EPSON

1

987,00

987,00 Contrato Gestão

Tombar

25/06/2018 Clictec Informática

2.088

Bco do Pedro

Impressora Mult HP

1

1.210,00

1.210,00 Contrato Gestão

Tombar

25/06/2018 LUC Service Ltda

13.175

Bco do Pedro

Relógio de Ponto

1

1.480,00

1.480,00 Contrato Gestão

Tombar

24/04/2018 Clictec Informática

1.863

Sede

Scanner Brother

1

2.288,00

2.288,00 Contrato Gestão

Tombar

19/09/2018 Indiana Veículos Ltda

70.273

Bco do Pedro

Veículo PFL 1992

1

43.890,00

43.890,00 Contrato Gestão

Tombar

19/09/2018 Indiana Veículos Ltda

70274

Bco do Pedro

Veículo PFL 6917

1

43.890,00

43.890,00 Contrato Gestão

Tombar

24/10/2018 Clictec Informática

2406

Bco do Pedro

Comput. e periféricos

3

1.932,00

5.796,00 Contrato Gestão

Tombar

18/10/2018 Refrigelo Climatização

251711

Bco do Pedro

Condicionador de AR

1

3.368,95

3.368,95 Contrato Gestão

11

99.814,95

Fornecedor

103.678,95

Balanço Patrimonial 2018

A T I V O
ATIVO TOTAL

EXERCÍCIO 2018
4.338.695,54

EXERCÍCIO 2017
4.339.008,54

3.092.327,49
293.826,77
179.233,28
2.544.721,23
74.546,21
-

3.093.273,48
406.139,16
65.665,05
2.584.790,27
36.679,00
-

Não Circulante
Outras Contas a Receber
Depósitos Judiciais
Imobilizado
(-) Depreciações Acumuladas

1.246.368,05
104.131,22
3.803.452,49
(2.661.215,66)

1.245.735,06
104.131,22
6.443,41
3.699.773,54
(2.564.613,11)

PASSIVO
PASSIVO TOTAL

EXERCÍCIO 2018
4.338.695,54

EXERCÍCIO 2017
4.339.008,54

Circulante
Fornecedores
Obrigações Fiscais e Sociais
Obrigações Trabalhistas
Contratos e Convênios
Adiantamento de Clientes

6.733.697,83
100.612,51
102.248,69
1.529.068,30
4.988.168,33
13.600,00

4.656.630,14
79.530,08
971.759,72
1.321.888,28
2.031.589,08
251.862,98

Não Circulante
Obrigações de Longo Prazo

8.577.764,47
8.577.764,47

8.577.764,47
8.577.764,47

(10.972.766,76)
(8.712.492,29)
(182.893,78)
(2.077.380,69)

(8.895.386,07)
(8.728.765,78)
(182.893,78)
16.273,49

Circulante
Disponibilidades
Contas a Receber
Estoque
Almoxarifado
Despesas Antecipadas

Patrimônio Social
Resultados Acumulados
Extinção de Contratos
Resultado Líquido do Exercício

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIO 2018
5.519.961,63
809.289,80
14.221,20

EXERCÍCIO 2017
4.845.262,19
786.903,26
27.547,40

6.343.472,63

5.659.712,85

-

-

6.343.472,63

5.659.712,85

(6.653.189,59)

(3.777.868,02)

(309.715,96)

1.881.844,83

(10.026,54)

(7.120,75)

Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Despesas Operacionais

3.761,17
(13.787,71)
(1.757.638,19)

3.011,17
(10.131,92)
(1.858.450,59)

Salários e Encargos
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Depreciação

(1.069.470,89)
(119.311,58)
(196.321,08)
(370.034,67)
(2.499,97)

(1.316.117,90)
(125.244,93)
(186.877,61)
(220.092,50)
(10.117,65)

Superávit do Exercício

(2.077.380,69)

16.273,49

Recursos de Contratos e Convênios
Vendas de Materiais Genéticos
Outras Receitas Operacionais
Receita Bruta
Deduções
Receita Líquida
Custo da Produção de Mudas
Resultado Bruto
Resultado Financeiro

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Recursos Recebidos
Contratos e Convênios
Vendas de Mudas
Outras Receitas Operacionais
Pagamentos Efetuados
Pagamento de Fornecedores
Pagamento de Obrigações e Encargos
Pagamento de Despesas Operacionais
(=) Caixa Líquido Utilizado pelas Atividades Operacionais

2018

2017

5.519.961,43
809.289,80
14.221,20

4.845.262,19
870.892,66
27.547,40

2.163.218,29
3.859.551,00
8.897.074,51
(8.576.371,37)

3.968.828,43
(730.540,97)
9.412.471,59
(6.907.056,80)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de Ativo Imobilizado
(=) Caixa Líquido Utilizado pelas Atividades de Investimento

(103.678,95)
(103.678,95)

(38.393,70)
(38.393,70)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Parcelamento de Tributos Federais
Extinção de Contratos
Outras Receitas/Despesas de Financiamento
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento

8.577.764,47
(10.026,54)
8.567.737,93

6.921.628,08
(7.120,75)
6.914.507,33

Variação de Caixa
Caixa Inicial
Caixa Final

(112.312,39)
406.139,16
293.826,77

(30.943,17)
437.082,33
406.139,16

2018
(8.712.492,29)
(182.893,78
(2.077.380,69)
(10.972.766,76)

2017
(8.911.659,56)
16.273,49
(8.895.386,07)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Saldo Inicial
Extinção de Contratos de Clientes
Resultado do Exercício
Total do Patrimônio Social

Itabuna/BA, 31 de Dezembro de 2018

______________________________
Instituto Biofábrica de Cacau
Lanns Alves de Almeida Filho
Diretor Geral

______________________________
Fabricio Brito Oliveira
CRC BA-040471/O-7
Contador

Nota explicativa às demonstrações financeiras em 31/12/2018

01 - Contexto Operacional: O Instituto Biofábrica de Cacau é uma sociedade civil, de direito privado,
sem fins lucrativos, de interesse coletivo, com autonomia administrativa e financeira. Criada de acordo
com a lei nº 7.027 de 29 de Janeiro de 1997 e reorganizado nos termos da lei nº 8.647 de 29 de Julho
de 2003, sendo qualificado como Organização Social, por Decreto Estadual em 17 de Novembro de
1999, com área de atuação em todo Território Nacional. Vencedor da licitação SEAGRI 001/2014.
Celebrou 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e comercialização com a SEAGRI - Secretaria da
Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, tendo como meta a gestão do “Equipamento
Biofábrica de Cacau” cujo compromisso social é a produção e multiplicação, em escala industrial de
material genético tolerante à vassoura-de-bruxa, de alta qualidade e produtividade de: cacau,
frutíferas, essências florestais e outras culturas agrícolas para a manutenção dos ecossistemas da
mata atlântica, floresta amazônica, cerrado, caatinga e outros de interesse social e econômico. Em
2017 as metas foram cumpridas com o aporte de recursos e a observância das normas e condições
dos Contratos e Convênios abaixo descritos:
Contrato de Gestão – nº 001/2014 e 2º Termo Aditivo
Parcela (Trimestre/Anos)
Data do Crédito
1ᵒ trimestre / 2018
1ᵒ trimestre / 2018
2ᵒ trimestre / 2018
2ᵒ trimestre / 2018
2ᵒ trimestre / 2018
2ᵒ trimestre / 2018
3ᵒ trimestre / 2018
3ᵒ trimestre / 2018
3ᵒ trimestre / 2018
4ᵒ trimestre / 2018
4ᵒ trimestre / 2018
Total
Convênio CAR/SRD nº 136/2016
4ᵒ trimestre /2017
Total

Valor da Parcela

29/03/2018
18/06/2018
18/06/2018
18/06/2018
12/07/2018
12/07/2018
17/09/2018
17/09/2018
17/12/2018
28/12/2018
28/12/2018

1.000.000,00
376.316,22
665.150,48
58.533,30
400.000,00
626.882,44
58.533,30
1.014.584,26
614.769,05
459.529,81
98.612,91
5.372.911,77

05/11/2018

147.049,86
147.049,86

02- Demonstrações Financeiras: elaboradas com base na legislação especialmente as seguintes
normas: Lei n° 6.404/76, Lei n° 11.638/07, MP 449/08, comunicados do CPC e demais Normas
Brasileiras de Contabilidade pertinentes.
3-Principais Práticas Contábeis
3.1 – Estoques: vegetais sensíveis às condições climáticas e fatores fitossanitários, com prazo de
validade curto. Inventariados em 31/12/2017, avaliados a custo médio de produção, descritos nestas
tabelas abaixo:
Tabela 1 – Movimentação do Estoque de Mudas Aptas
Estoque de Mudas em Produção (inventariado em 31/12/2018)
Em Elaboração
Cacau clonal

Saldo anterior
Unidade

Entradas

Valor

Unidade

Saídas

Valor

Unidade

Saldo atual

Valor

Unidade

Valor

Custo
Médio

213.354

144.169,04

530.055

726.907,93

672.749

903.995,28

70.660

77.409,09

1,10

8.301

15.794,16

103.365

156.300,76

75.421

137.286,65

36.245

69.386,20

1,91

Cacau seminal

124.092

556.141,74

814.257

1.157.029,42

808.803

1.248.249,14

129.546

247.061,07

1,91

Essências florestais

82.194

73.680,87

395.134

565.874,07

347.146

512.484,09

130.182

231.921,78

1,78

Fruteiras

75.004

238.879,83

480.511

598.561,38

517.646

689.223,47

37.869

67.688,22

1,79

698.764,40

467.096

657.635,00

57.082

105.005,41

1,84

798.471,77

1,72

Mudas Cacau Enxertado

Mandioca

25.470

42.960,11

Total

544.167

1.61.495,73

498.708
2.822.030

3.903.437,96 2.904.613 4.166.461,92

461.584

Tabela 2 – Movimentação do Estoque de Mudas em Elaboração
Estoque de Mudas Aptas (inventariado em 31/12/2018)
APTAS

Saldo anterior
Unidade

Valor

Entradas
Unidade

Valor

Saídas
Unidade

Valor

Saldo atual
Unidade

Valor

Custo
Médio

Cacau clonal

113.685

165.057,71

514.323

699.599,40

507.799

711.472,47

120.209

153.183,94

1,27

Cacau seminal

154.046

193.419,30

786.420

1.219.445,74

512.005

833.662,52

428.461

579.202,52

1,35

8.986,14

75.421

137.286,65

52.490

104.508,38

27.488

41.764,41

1,52

Cacau Enxertado

4.557

Essências florestais

247.488

618.716,92

321.529

477.844,08

405.513

831.997,41

163.504

264.563,59

1,62

Fruteiras

182.082

338.753,27

493.568

654.794,59

362.666

615.987,54

312.984

377.560,32

1,21

Mandioca

110.368

191.385,54

467.096

657.635,00

337.804

519.045,86

239.660

329.974,68

1,38

Total

818.474

1.523.294,54

1.746.249,46

1,35

2.658.357

3.856.589,87 2.184.525 3.633.634,95

1.292.306

3.2 – Almoxarifado: insumos, ferramentas e utensílios, e demais materiais secundários de uso na
produção. Inventariado em 31/12/2018, avaliado pelo custo de aquisição.
3.3 – Imobilizado: registrado pelo custo de aquisição ajustado por depreciações. Devidamente
tombados e controlados analiticamente pelo Setor de Patrimônio da SEAGRI inclusive, demonstrados
na Tabela 3.
Tabela 3 – Imobilizado Valor Original

Descrição do Imobilizado
Terras
Benfeitorias / ETA
Jardim Clonal
Edificações / Laboratório
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos / caminhões
Instalações Industriais / Geradores
Computadores
Total

01/01/2018
100.000
10.362
669.622
427.025
938.806
186.482
514.559
709.529
143.385
3.699.772

Adições
5.618
87.780
10.281
103.379

Baixas
-

31/12/2017
100.000
10.362
669.622
427.025
944.424
186.482
602.339
709.529
153.666
3.803.151

Depreciações
56.501
16.432
5.852
17.816
96.602

31/12/2018
910.257
940,302
157.111
520.411
133.133
2.661.215

Fonte: Instituto Biofábrica de Cacau / Contabilidade

3.3.1 – Depreciações Acumuladas: descritivo na tabela abaixo:
Tabela 4 – Depreciação Acumulada dos Bens do Imobilizado

Descrição do bem
Benfeitorias / Outras Deprec.
Maquinas e equipamentos
Moveis e utensílios
Veículos
Computadores
Total

01/01/2018
910.257
883.801
140.678
514.559
115.317
2.564.612

Baixas
-

Fonte: Instituto Biofábrica de Cacau / Contabilidade

3.4 – Obrigações Trabalhistas: apresenta saldo de salários a pagar, provisão de férias e encargos
sociais, existe débitos com FGTS, como também saldo de parcelamento de tributos federais, com
pendências de pagamentos.

3.5 – Contratos a Liquidar: representam compromissos assumidos com produtores não componentes
da agricultura familiar, através de contratos particulares de vendas do excedente de produção de
materiais genéticos, cujos recursos compõem a receita própria do Instituto Biofábrica de Cacau e são
aplicados integralmente na execução dos respectivos contratos e convênios.
3.6 – Convênio CAR/SDR nº 136/2016: celebrado em: 03/05/2016 com prazo de 360 dias e aporte
previsto de R$ 944.099,72 dos quais: R$ 147.049,86 foram liberados em Novembro 2018. Cabendo ao
Instituto Biofábrica de Cacau uma contrapartida econômica de Bens e Serviços utilizando suas
instalações e corpo técnico para gerenciamento do projeto que prevê fornecimento de 400.000 mudas.
3.7 – Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2014: em Dezembro 2017 foi celebrado
com a SEAGRI o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e Comercialização Nº 001/2014 no
Valor global de R$ 8.105.414,88, cabendo a CONTRATANTE o repasse de R$ 7.005.414.88 e ao
CONTRATADO o valor de R$ 1.100.000,00 oriundos de receitas extracontratuais; a SEAGRI repassou
em 2018, R$ 5.372.911,77 falta repassar R$ 532.503,11 referente parte da quarta parcela do Segundo
Termo Aditivo.
3.8 – Patrimônio Social: formado a partir dos resultados obtidos ao longo do tempo, que são
devidamente aplicados no objeto dos contratos e convênios; Desde o ano de 2012 o resultado da
equação ((bens + direitos) – obrigações), apresenta-se negativos. Sendo em 31/12/2018 de R$
(10.972.766,76), demonstrando desequilíbrio entre receitas e despesas.
3.9 – Apuração de Resultados: Regime de Competência. Em 2017 foi apresentado um resultado
negativo na ordem de R$ (2.077.380,69).

Itabuna/BA, 31 de dezembro de 2018.

Instituto Biofábrica de Cacau
Lanns Alves de Almeida Filho
Diretor Geral

Fabrício Brito Oliveira
CRC BA-040471/O-7
Contador

PLANO DE COMUNICAÇÃO 2019 – BIOFÁBRICA DA BAHIA – 20 ANOS
Em dezembro de 2018, a ASCOM finalizou o ano com a produção do planejamento anual do
ano subsequente, no qual constam objetivos, metas, ações e calendário de execução.

APRESENTAÇÃO

ESTRATÉGIA

O Instituto Biofábrica de Cacau chega ao ano 2019 com um novo

A estratégia terá respaldo
em cobertura jornalística
intensa,
campanhas
publicitárias direcionadas à
comercialização
e
ao
fortalecimento da imagem
da Biofábrica, bem como em

nome e uma nova imagem. Agora Biofábrica da Bahia, a
instituição comemora 20 anos de fundação e terá um ano
marcado por grandes ações promocionais e sociais, tendo como
meta atrair ainda mais visibilidade para si, alcançar novo nível de
percepção de sua imagem pela sociedade e pela mídia e
transformar o estilo de vida de seus trabalhadores e da população
de Banco do Pedro.
Para continuar o trabalho de fortalecimento desta identidade,
trabalhada ao longo dos últimos três anos, o Plano de
Comunicação 2019 contempla ampla programação para o
Especial Biofábrica 20 Anos, como o Semente do Saber –
Programa de Valorização do Trabalhador da Biofábrica;
produções jornalísticas, como a revista “Solo Fértil”; o projeto
Feiras de Mudas; Dias de Campo temáticos; programa
audiovisual “Diálogos da Mata Atlântica”, e uma semana de
programações no mês de outubro, mês do aniversário da
Biofábrica, entre muitas outras ações.
Este plano será apresentado à direção e colaboradores na
Reunião de Planejamento 2019.

eventos cujo foco é
consolidar a nova marca da
instituição e seus 20 anos
de fundação. Investir de
forma mais robusta em
propaganda (inserções e
merchandising);
maior
intensidade nas redes
sociais;
endomarketing;
pesquisas de mercado,
opinião e satisfação, entre
outros. Algumas ações
precisarão ser ajustadas em
função de alinhamento de
agendas, a exemplo dos
Dias
de
Campo
e
participação em eventos,
que dependerão das datas
disponíveis
envolvidos.

dos

atores

OBJETIVOS
Inserir novo nome e nova marca no mercado;
Enfatizar que a Biofábrica continua sendo o melhor para o negócio do produtor;
Aumentar a visibilidade da Biofábrica;
Conquistar e manter consumidores, aumentando a receita;
Valorizar colaboradores e melhorar o ambiente laboral;
Apoiar o esporte regional e outras ações sociais e ambientais;
Manter a boa relação com a mídia;
Obter feedback dos consumidores.

AÇÕES
1. CAMPANHAS
1.1. Institucional:












Aniversário de 20 Anos com ampla programação;
Lançamento e massificação do novo nome e da
nova logomarca;
Semente do Saber – Programa de Valorização do
Trabalhador da Biofábrica;
Dias de Campo temáticos com seminários;
Lançamento da revista anual “Solo Fértil”;
Lançamento das cartilhas do cacau e da
mandioca, impressas e digitais;
Construção de conceitos sobre as mudas nas
redes sociais;
Lançamento do programa audiovisual “Diálogos
da Mata Atlântica”;
Celebração de datas comemorativas de maior
impacto no público e na imprensa;
Produções audiovisuais: dicas de produção,
depoimentos de clientes e Você Sabia?;
Ampliar projeto “Mundo das Plantas”.









1.2. Comercial
Feiras de Mudas da Biofábrica na Bahia,
Espírito Santo, Pará e Rondônia;
Participação em eventos de grande
repercussão: Flor Pará, Chocolat Bahia,
AFBahia e Rondônia Rural Show;
Relançamento do Minuto Biofábrica;
Ação promocional de venda Biofábrica 20
Anos;
Divulgação de preços e benefícios na mídia:
VT’s, spots, jingle, impressos, sites;
Divulgação nos estados da Bahia, Espírito
Santo Pará e Rondônia: outdoors, busdoors,
panfletos direcionados, entre outros.

ESPECIAL “BIOFÁBRICA 20 ANOS”
A Biofábrica completa, em 20 de outubro de 2019, 20 anos de fundação. Para marcar o ano
com ampla repercussão positiva na mídia e junto ao público-alvo, a Biofábrica promoverá uma grande
série de ações, voltadas para seus colaboradores, clientes (particulares e agricultores familiares) e
parceiros.

1. SEMENTE DO SABER – PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR
O Semente do Saber – Programa de Valorização do Trabalhador da Biofábrica tem como
objetivo estabelecer uma política de valorização dos servidores da Biofábrica, visando sua contínua
qualificação e preparo social, com vistas à melhoria dos ambientes em que trabalham e que vivem.
Fazem parte do PVT as seguintes metas:
Meta 01

Meta 02

Meta 03

Meta 04

Alfabetização dos
servidores que não
sabem ler e escrever,
por meio do Programa
Todos pela
Alfabetização (Topa),
em parceria com o
governo estadual e o
município de Ilhéus.

Qualificação de todos
os servidores, dentro
de suas funções e
expertises, por meio de
treinamentos e cursos
profissionalizantes, em
parceria com Sebrae,
Unopar e Uniasselvi.

Especialização de
servidores com ensino
superior completo, em
parceria com
instituições de EAD
particulares e/ou
instituições públicas,
como UESC, UFSB,
IFBA e IFBaiano.

Promoção de palestras
de sensibilização e
prevenção a doenças.

2. EVENTOS E LANÇAMENTOS – BIOFÁBRICA 20 ANOS
O cronograma de ações do Especial “Biofábrica 20 anos” prevê eventos em todos os meses
do ano de 2019. Será seguido um calendário fixo, com acréscimo de novas ações conforme se fizerem
oportunas e necessárias.

CRONOGRAMA DE AÇÕES DO ESPECIAL “BIOFÁBRICA 20 ANOS”
JANEIRO 2019
DATA

CIDADE

18/01

Pau Brasil

21/01

Itabuna

22/01

Itabuna

24/01

Ilhéus

26/01

Una

28/01

AÇÕES
Dia de Campo Cacau e Chocolate na Terra das Cascatas

OBSERVAÇÕES
Território de identidade: Litoral Sul

Lançamento da Feira de Mudas da Biofábrica e das mudas
produzidas com os novos clones da Ceplac. Acontecerá durante uma
semana, com intervalo de um dia para deslocamento, estabelecendo-  Lançamento no Shopping
se a terça, quinta e sábado da primeira semana de cada mês, exceto
Jequitibá com presença de
quando houver feriados no período. As feiras contarão com uma
parceiros e imprensa;
equipe mínima de 05 pessoas – 01 motorista para transportar
caminhão e ajudante, 02 técnicos para explanações e confecção de  Comercialização, 8h às 14h
rocamboles, 02 responsáveis pelas vendas e contabilidade, 01
responsável pela cobertura jornalística do evento.
Lançamento da cartilha do cacau, impressa e digital.

FEVEREIRO 2019
DATA

CIDADE

AÇÕES

OBSERVAÇÕES

01/02

Lançamento da nova logomarca da Biofábrica em jantar com a
imprensa.

04/02

Lançamento do 1º episódio do programa audiovisual “Diálogos da YouTube, Facebook e Instagram
Mata Atlântica”.

05/02

Camacan

07/02

Eunápolis

09/02

Itabela

15/02

Santa Luzia

Feira de Mudas da Biofábrica

Dia de Campo Cacau e Chocolate na Terra da Amizade

Território de identidade: Litoral Sul

MARÇO 2019
DATA

CIDADE

AÇÕES

OBSERVAÇÕES

04/03

Lançamento do 2º episódio do programa audiovisual “Diálogos da YouTube, Facebook e Instagram
Mata Atlântica”.

08/03

Dia da Mulher com café da manhã e palestra para colaboradoras da
Biofábrica.

12/03

Itamaraju

14/03

Prado
Teixeira de
Freitas

16/03
21/03

Ibicui

Feira de Mudas da Biofábrica

Dia de Campo Cacau e Chocolate na Terra do Forró

Território de identidade:
Destaque: Dia Internacional das
Florestas

ABRIL 2019
DATA

CIDADE

04/04
22/04

OBSERVAÇÕES

Lançamento do 3º episódio do programa audiovisual “Diálogos da YouTube, Facebook e Instagram
Mata Atlântica”.

01/04
02/04

AÇÕES

Brumado
Bom Jesus
da Lapa
Ibicui

29/04

Feira de Mudas da Biofábrica

Dia de Campo Cacau e Chocolate na Terra do Forró

Território de identidade:
Destaque: Dia da Terra (Dia da
Caatinga, 28)

Lançamento da cartilha da mandioca, impressa e digital.

MAIO 2019
DATA

CIDADE

OBSERVAÇÕES

Lançamento do 4º episódio do programa audiovisual “Diálogos da YouTube, Facebook e Instagram
Mata Atlântica”.

06/05
07/05

AÇÕES

Vitória da
Conquista

Feira de Mudas da Biofábrica
Participação no Rondônia Rural Show. Ji-Paraná-RO.

27/05

Dia de Campo Cacau e Chocolate na Terra do Forró

Território de identidade:
Destaque: Dia da Mata Atlântica

JUNHO 2019
DATA

CIDADE

01/06

Itabuna

06/06

Camacan

OBSERVAÇÕES

Café da manhã com jornalistas e radialistas de Itabuna
Território de identidade: Litoral Sul
Dia de Campo Cacau e Chocolate na Terra da Amizade e Corrida
Destaque: Dia do Cacau e mês do
Noturna
Meio Ambiente
Lançamento do 5º episódio do programa audiovisual “Diálogos da YouTube, Facebook e Instagram
Mata Atlântica”.

03/06
04/06

Ibicaraí

06/06

Itapetinga

21/06

AÇÕES

Feira de Mudas da Biofábrica
São João temático no Arraiá da Biofábrica

Tema: Biofábrica 20 Anos

JULHO 2019
DATA

CIDADE

AÇÕES

OBSERVAÇÕES

Lançamento do 6º episódio do programa audiovisual “Diálogos da YouTube, Facebook e Instagram
Mata Atlântica”.

01/07
Ilhéus
25/07

Participação no Chocolat Bahia 2019 (Feira de Mudas da Biofábrica).

Dia de Campo Cacau e Chocolate na Terra da Amizade

Território de identidade:
Destaque: Dia Internacional do
Agricultor Familiar

AGOSTO2019
DATA

CIDADE

AÇÕES

OBSERVAÇÕES

Lançamento do 7º episódio do programa audiovisual “Diálogos da YouTube, Facebook e Instagram
Mata Atlântica”.

05/08
06/08

Valença

08/08

Jequié

10/08

Laje

16/08

Feira de Mudas da Biofábrica

Dia de Campo Cacau e Chocolate na Terra da Amizade

Território de identidade:
Destaque:

SETEMBRO 2019
DATA

CIDADE

AÇÕES

OBSERVAÇÕES

02/09

Lançamento do 8º episódio do programa audiovisual “Diálogos da YouTube, Facebook e Instagram
Mata Atlântica”.

21/09

Dia de Campo Cacau e Chocolate na Terra da Amizade
Belém-PA

Participação no Flor Pará 2019 (Feira de Mudas da Biofábrica)

Território de identidade:
Destaque: Dia da Árvore e início
da Primavera (22)

OUTUBRO 2019
DATA

CIDADE

10/10

OBSERVAÇÕES

Lançamento do 9º episódio do programa audiovisual “Diálogos da YouTube, Facebook e Instagram
Mata Atlântica”.

07/10
08/10

AÇÕES

Alagoinhas
Feira de
Santana

14 a 18/10

Feira de Mudas da Biofábrica

15/10

Aniversário da Biofábrica
Lançamento da revista “Solo Fértil”, impressa e digital, em jantar com
a imprensa.
Coquetel com instituições parceiras

16/10

Mutirão de saúde e Outubro Rosa Biofábrica em Banco do Pedro.

17/10

Dia de visitação da imprensa na Biofábrica.
Culto ecumênico pela manhã na Biofábrica com colaboradores e
conselheiros.

14/10

18/10
19/10

Dia de Campo Cacau e Chocolate na Terra da Amizade

Território de identidade:
Destaque: Aniversário da
Biofábrica

NOVEMBRO 2019
DATA

CIDADE

AÇÕES

OBSERVAÇÕES

04/11

Lançamento do 10º episódio do programa audiovisual “Diálogos da YouTube, Facebook e Instagram
Mata Atlântica”.

15/11

Dia de Campo Cacau e Chocolate na Terra da Amizade

22/11

Novembro Azul Biofábrica
Salvador

Território de identidade:
Destaque:

Participação na AFBahia 2019 (Feira de Mudas da Biofábrica)

DEZEMBRO 2019
DATA

CIDADE

AÇÕES

OBSERVAÇÕES

02/12

Lançamento do 11º episódio do programa audiovisual “Diálogos da YouTube, Facebook e Instagram
Mata Atlântica”.

13/12

Dia de Campo Cacau e Chocolate na Terra da Amizade

20/12

Novembro Azul Biofábrica
Salvador

Natal Biofábrica com culto ecumênico especial, café da manhã e
distribuição de Chester.

Território de identidade:
Destaque:

3. JORNALISMO
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Relançamento do programa “Minuto Biofábrica” em fevereiro.
Entrevistas com o Diretor Presidente na imprensa ao longo do ano.
Produção de releases ao longo do ano.
Produção de fotografias especiais ao longo do ano.
Produção da revista anual “Solo Fértil”, impressa e digital, ao longo do ano: Edição de lançamento
sairá, excepcionalmente, em outubro de 2019, por ocasião do aniversário da Biofábrica. Nos
demais anos, a revista será lançada ao primeiro mês de cada ano, com balanço do ano anterior.
3.6. Produção das cartilhas do cacau (janeiro) e da mandioca (abril).
3.7. Produção de panfletos novos com ênfase na mandioca, fruteiras e essências florestais,
separadamente.
3.8. Produção do programa audiovisual “Diálogos da Mata Atlântica”, ao longo do ano.

4. PUBLICIDADE E PROPAGANDA
6.1 Ação promocional de venda: Nas compras acima de 20 mil mudas, desconto de 20% (calcular
equilíbrio);
4.2 Produção de plano de mídia;
4.3 Produção do jingle Biofábrica 20 Anos;
4.4 Produção de VT Biofábrica 20 Anos;
4.5 Anúncio em jornais;
4.6 Anúncio em revistas;
4.7 Anúncio em TV;
4.8 Anúncio em rádio;
4.9 Anúncio em websites.
4.10 Enfatizar projeto “Mundo das Plantas”.

5. MÍDIAS SOCIAIS
6.1
5.2
5.3
5.4

Produção audiovisual;
Peças com animação e sem animação;
Produção de conteúdo textual e relacionamento;
Monitoramento.

6. MATERIAL GRÁFICO

6.1 Alterar balão para eventos com logomarca dos 20 Anos.
6.2 Busdoor 20 Anos;
6.3 Outdoor 20 Anos;
6.4 Concluir sinalização do parque fabril;
6.5 Totem;
6.6 Cartão comemorativo 20 Anos;
6.7 Convite 20 Anos;
6.8 Folhetos e folders;
6.9 Cartão de agradecimento 20 Anos;
6.10 Envelope;
6.11 Pasta;
6.12 Adesivo 20 Anos;
6.13 Banner 20 Anos;
6.14 Crachás;
6.15 Planner.

Disposições finais do planejamento
Este Plano de Comunicação será aprovado pela diretoria da Biofábrica da Bahia e seus
dispositivos irão valer para o exercício de 2019, sujeitos a eventuais revisões.

Biofábrica e comunidade de Banco do Pedro, em Ilhéus, inauguram clube social
revitalizado
A comunidade de Banco do Pedro, distrito de Ilhéus, reinaugurou na última terça-feira (18)
seu clube social. O espaço, construído em 1922, foi revitalizado numa parceria entre a Biofábrica de
Cacau, seus trabalhadores, a Associação de Moradores de Banco do Pedro e o município de Ilhéus.
O clube ganhou reforma no piso, na escada e nos banheiros, uma repaginada no teto e
pintura. O evento, promovido pela Biofábrica, contou com a presença do Diretor Presidente da
instituição, Lanns Almeida, e colaboradores, do secretário de Planejamento de Ilhéus, Alisson
Mendonça, do engenheiro agrônomo Demósthenes Lordelo, representando a Superintendência
Regional da CEPLAC, e o engenheiro agrônomo Fernando Vargens, representando a ADAB.
Projeto social – A reforma do espaço aconteceu por meio do Projeto de Inclusão
Sociocultural e Ambiental de Banco do Pedro – BioArte, iniciativa da Biofábrica em conjunto com o
artista Zenrique, a associação de moradores e a Escola Municipal do Banco do Pedro. O projeto
envolve alunos da escola com idades entre 10 e 17 anos, em aulas de dança, interpretação e poesia.
Na inauguração, os alunos mostraram os resultados do projeto em um espetáculo para as
famílias. A apresentação emocionou Railane Ribeiro Moutinho, 17 anos, que está cursando o primeiro
ano do ensino médio.
“Eu senti muita emoção, pois eu amo dançar balé, que também é uma forma de ocupar a
mente. O projeto lançado pela Biofábrica aqui na comunidade é importante, pois através dele que meu
lado artístico se despertou e me ajudou principalmente na escola, pois tinha muita vergonha de público
muito grande. Agradeço à Biofábrica por ter pensado na nossa comunidade”, declarou a aluna do
Projeto BioArte.
Resultados – “Pudemos ver o resultado de um belo trabalho protagonizado por esses
estudantes, que se empenharam ao longo do ano para se desenvolverem artisticamente, com
disciplina, curiosidade, alegria. E esse trabalho não se deve apenas à Biofábrica, mas aos pais, à
escola, à comunidade, que acreditaram na nossa proposta e se envolveram”, destacou Lanns Almeida.
“Fechamos o ano com chave de ouro. Estou muito feliz, os alunos ficaram muito felizes e
gratos com o resultado da apresentação e estão empolgados para continuarem a trilhar o caminho
artístico. Chegamos a esse resultado misturando as técnicas de bioginástica, dramaturgia e zumba.
Agradeço à Biofábrica pela oportunidade e a todos os envolvidos na revitalização do clube”, disse
Zenrique. A programação ainda contou com a apresentação do grupo de capoeira Estrela Branca de
Banco do Pedro.
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Foto: Antônio Carlos

Foto: Mariana Ferreira

Foto: Mariana Ferreira

Foto: Mariana Ferreira

Marca do projeto BioArte
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Exemplar de um total de 30 selos com diferentes homenageados
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Secretário Jerônimo Rodrigues se reúne com agentes da cadeia produtiva do cacau na
Biofábrica

A Biofábrica de Cacau, em Ilhéus, Litoral Sul da Bahia, foi o local do encontro entre prefeitos,
secretários municipais, agricultores familiares e produtores rurais com o titular da Secretaria de
Desenvolvimento Rural (SDR), Jerônimo Rodrigues. O objetivo da reunião foi traçar um plano de ação
para a cadeia produtiva do cacau para os próximos quatro anos e realizar um balanço participativo do
contrato de gestão que o governo do estado possui junto ao Instituto Biofábrica de Cacau.
“O estado tem com a Biofábrica um contrato de gestão para produção de mudas e
distribuição aos agricultores familiares. Fizemos um balanço desses quatro anos de relação contratual
e conseguimos compreender o posicionamento da Biofábrica diante do seu papel na cadeia do cacau.
A credibilidade que foi ofertada aos produtores, aos empresários, às moageiras e, naturalmente, às
lideranças políticas da lavoura cacaueira, a relação que a Biofábrica faz com a Ceplac, as
universidades, produtores, tudo isso nos dá uma confiança de que o contrato de gestão está sendo
honrado”, disse o secretário.
Jerônimo Rodrigues destacou aos participantes do encontro a necessidade de se construir
uma agenda positiva para o setor, propondo a organização de um documento com demandas
concretas, relacionadas por todos os personagens envolvidos na cadeia produtiva do cacau, para ser
defendido junto à Presidência da República, ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia
Legislativa da Bahia, bem como trabalhado em conjunto pelas secretarias do estado.
“Saímos muito contentes dessa reunião, reafirmando os planos que temos para que os
próximos quatro anos do governo Rui Costa sejam de manutenção do diálogo, dos compromissos e
contratos para que a agricultura familiar e os empresários possam fazer a recuperação da lavoura
cacaueira”, ressaltou.

“O encontro foi necessário para alinhar as perspectivas dos agentes da cultura cacaueira.
Somos muitos e temos a missão de recuperar a lavoura e avançar na produção de cacau de
qualidade, que hoje a Biofábrica, juntamente com a Ceplac e o governo do estado, já desenvolve com
ciência e tecnologia. O secretário Jerônimo nos traz uma importante missão para os próximos quatro
anos, em unidade com o governo Rui Costa”, avaliou o diretor-presidente da Biofábrica, Lanns
Almeida.
Além de Jerônimo, estiveram presentes o chefe de gabinete da SDR, Jeandro Ribeiro, o
prefeito de Santa Luzia e presidente do Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica, Antônio Guilherme,
o vice-prefeito de Itabuna, Fernando Vita, o vereador de Pau Brasil Elder Almeida, os sócios
fundadores da Biofábrica José Marques e Luiz Henrique de Azevedo, a representante do Conselho
Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, Marinês Santos, o representante da Associação dos
Produtores do Chocolate do Sul da Bahia, Gerson Marques, o agente de comunicação social da
Ceplac Ederivaldo Benedito, entre outros.
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Dia de Campo em Una-BA.
A Biofábrica promoveu, juntamente com a Ceplac, um Dia de Campo para agricultores
familiares da cidade de Una. Na oportunidade, os agricultores aprenderam com fazer enxerto em
cacaueiros e sobre a produção de dendê.

Dia Campo em Una | Card
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Melhorias no Laboratório de Micropropagação Vegetal da Biofábrica garantem ambiente
100% estéril
Considerado um dos maiores da América Latina, o Laboratório de Micropropagação Vegetal
da Biofábrica de Cacau, no sul da Bahia, passa por constantes melhorias em sua estrutura. Agora, o
ambiente, que antes era 85% estéril, passou a ser 100% livre de contaminação por fungos e bactérias
com a troca de pré-filtros e câmaras de fluxo laminar. O investimento foi feito em parceria com o
Governo da Bahia e custou R$ 70 mil.
Na sala de pressão positiva foi feita a troca de 12 pré-filtros para aprimorar a medição de
cada equipamento, aumentando a retenção de micropartículas. De acordo com o coordenador do
laboratório, Hepitágoras Gonçalves, a mudança permite anular o nível de perdas de mudas por
contaminação, antes registrado em 15%.
Os pré-filtros são responsáveis por filtrar o ar do ambiente externo, reduzindo sua quantidade
para 30%. “Esse percentual que adentra o laboratório circula 44 vezes por hora – limite seguro de
utilização do mesmo ar, sendo renovado a cada hora”, explica o coordenador.
Ainda segundo Hepitágoras, também foi feita renovação de 13 câmaras de fluxo laminar, que
asseguram o padrão de fluxo de ar que se movimenta em sentido unidirecional, numa velocidade
constante – composição necessária para manter o ambiente 100% estéril, similar a uma unidade
hospitalar. “Com a validação, estamos tornando o ambiente ainda mais eficiente e reduzindo a
contaminação na produção”, conclui o coordenador do laboratório.
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Participação na 9ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária
Atendendo à solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia (SDR), a ASCOM
Biofábrica, Mariana Ferreira, trabalhou em colaboração com a equipe da SDR durante nove dias na
cobertura jornalística da 9ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, realizada de 24
de novembro a 02 de dezembro. Foram produzidas mais de 50 matérias pela equipe, que foram
amplamente divulgadas para a imprensa do estado da Bahia, e todas podem ser acessadas no
website da SDR: http://www.sdr.ba.gov.br.

Participação na 9ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária

Novembro Azul Biofábrica
O Novembro Azul Biofábrica contou com a parceria do médico urologista Júlio Brito em uma
palestra bastante esclarecedora para os colaboradores, num compromisso de prevenção ao câncer de
próstata e de valorização da vida.

Novembro Azul Biofábrica | Foto: Antônio Carlos

Lançamento do Plano Operacional para o Cacau e Chocolate da Bahia 2018 - 2020
O Governo do Estado lançou, em parceria com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira - CEPLAC/MAPA, o Plano Operacional para o Cacau e Chocolate da Bahia 2018 – 2022. O
plano atenderá cerca de 20 mil agricultores e prevê o desenvolvimento de ações estratégicas que
permitirão elevar, em cinco anos, a produção de cacau na Bahia para 240 mil toneladas/ano, e
consolidar a fabricação de chocolates finos, com certificado de origem no Sul da Bahia, por meio da
instalação de 20 agroindústrias.
Os investimentos do Governo do Estado no plano devem atingir R$ 80 milhões. As ações
incluem ainda a abertura de linha de crédito específica para a lavoura cacaueira, subsídios para
produção de mudas e insumos, criação e indicação geográfica da produção do cacau, preservação da
Mata Atlântica, prospecção de novos mercados, capacitação profissional, regularização fundiária e
ambiental, difusão tecnológica, assistência técnica e extensão rural (ATER), capacitação, educação,
gestão e empreendedorismo e infraestrutura rural.
Serão atendidos agricultores de 114 municípios nos territórios Litoral Sul, Médio Rio das
Contas e Baixo Sul. Além da Ceplac e do Governo da Bahia, por meio das secretarias estaduais de
Desenvolvimento Rural (SDR), de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), de
Desenvolvimento Econômico (SDE), de Turismo (Setur), Educação (SEC), e de Ciência, Tecnologia e
Inovação (Secti). Integram o plano o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra),
Biofábrica, Universidade Estadual de Santa Cruz/Parque de Tecnologia, Ciência e Inovação, Banco do
Brasil, Banco do Nordeste, Universidade Federal do Sul e Bahia, Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR) e Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC).

Lançamento do Plano Operacional para o Cacau e Chocolate da Bahia 2018 – 2022 | Foto: Mariana Ferreira

Incentivo ao esporte regional: 5º Desafio do Cacau

O 5º Desafio do Cacau reuniu, em novembro,
pelo menos 200 ciclistas em uma competição
repleta de significados: foi uma prova válida
pela etapa do Campeonato Baiano, da
Federação Baiana de Ciclismo (FBC), com
destaque à responsabilidade ambiental e
programação para as famílias. A competição
foi promovida pela Associação Pedal Bom de
Itabuna e contou com o apoio do Instituto
Biofábrica de Cacau (IBC).

“O desafio é comparado aos maiores eventos do estado
da Bahia e com o reconhecimento da Federação Baiana
de Ciclismo. Os atletas vieram dos quatro cantos da
Bahia, de outros estados e até mesmo de outros países,
como Estados Unidos. Tivemos ainda cerca de 1500
espectadores. O 5° Desafio do Cacau superou todas as
expectativas, colocando a cidade de Itabuna em evidência
no esporte estadual, nacional e internacional”, relatou a
organização do evento.

Mudas de essências florestais da Biofábrica, como ipêamarelo, ipê-roxo, copaíba, aldrago e jacarandá-da-bahia,
foram

distribuídas,

simbolicamente,

aos

atletas

participantes. “A Biofábrica, através do governo da Bahia,
tem se esforçado para construir uma agenda de
conscientização ambiental e social, principalmente com
apelos regionalizados, para fortalecer os laços das
comunidades”, disse o diretor-geral do IBC, Lanns
Almeida.

“A Associação Pedal Bom de Itabuna agradece a todos os atletas, participantes, simpatizantes do mountain bike, parceiros,
patrocinadores e a sociedade em geral, que direta ou indiretamente, contribuiu para que o 5° Desafio do Cacau obtivesse
êxito”, finalizou a organização.

Incentivo ao esporte regional: 5º Desafio do Cacau | Foto: Mariana Ferreira

Salon du Chocolat
Representantes da cadeia produtiva do cacau no sul da Bahia participaram do Salon Du
Chocolat em Paris, França. Algumas das principais representações da cadeia produtiva do cacau no
sul da Bahia, o diretor-geral do Instituto Biofábrica de Cacau, Lanns Almeida, o representante da Teia
dos Povos e da agricultura familiar, Eliomar Melo, e o classificador de amêndoas da Ceplac Bahia
Herbert Ferreira foram destacados para representar a Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia
no Salon Du Chocolat. O evento contou com a participação de mais de 60 países.

Salon du Chocolat

Dia de Campo e Crédito Cabruca

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), em parceria com a Biofábrica de
Cacau, a Comissão Executiva de Planejamento da
Lavoura Cacaueira (Ceplac) e a Universidade
Federal do Sul da Bahia (UFSB), promoveu um Dia

.

de Campo com lançamento do Crédito Instalação
na modalidade Cacau – o Crédito Cabruca.
O evento aconteceu no Assentamento Terra Vista,
em Arataca, sul da Bahia, e contou com as
presenças do presidente do Incra, Leonardo Góes,
do diretor administrativo da Biofábrica, Valdemir
Santos, representantes de outras entidades e
assentados agricultores familiares.
Através

do

Crédito

Cabruca,

as

famílias

assentadas produtoras de cacau poderão acessar
até R$ 18 mil em recursos. Na Bahia, existem 118
assentamentos que somam 19 mil hectares
destinados, exclusivamente, à cacauicultora. Um
total de 42 desses contratos irá atender
trabalhadores rurais do Terra Vista, que é uma
área de reforma agrária referência na produção
orgânica de cacau e chocolate artesanal na Bahia
e possui 55 famílias assentadas.
Ao todo, até o fim do ano, o Incra irá formalizar 300
contratos da modalidade Cacau do Crédito
Instalação. A perspectiva é de que cinco mil
famílias assentadas poderão ser atendidas por
essa linha de crédito no futuro.
No Dia de Campo, o Incra ainda anunciou
parcerias com a Ceplac e a UFSB. Na
oportunidade, a Biofábrica, em parceria com a
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural,
distribuiu aos agricultores familiares mudas de
cacau, pau-brasil, jatobá, ipê e quaresmeira.
Dia de Campo e Crédito Cabruca | Foto: Aguido Ferreira

Tecnologia a serviço da agricultura familiar
A SDR e a SEAGRI, através do Instituto Biofabrica inicia o piloto de tecnologia nas áreas que
entregou mudas. Utilizou-se a ferramenta ODK - Open Data Kit, aplicativo gratuito em base Android,
para coleta de material e levantamento mínimo das informações dos beneficiários que receberam
mudas. Ao final de março será feito a primeira avaliação ampliada iniciando por essa experiência em
Una, Bahia, em parceria com a Associação do km 12.

Tecnologia a serviço da agricultura familiar

Biofabrica volta a receber missão técnica da World Cocoa Foundation
A Biofábrica recebeu, no último sábado (27), uma missão do World Cocoa Foundation
(WCF), grupo de 100 empresas associadas, como a Nestlé e a Mars, sediado em Washington (EUA).
Na oportunidade, o grupo de 33 pessoas conheceu a tecnologia utilizada pelo governo da Bahia na
produção de mudas de cacau, além de ter contato com outras culturas, como mandioca, essências
florestais e outras fruteiras.
"Estamos aqui visitando a Biofábrica, que tem uma incrível estrutura de viveiros e jardim
clonal. Nós conhecemos o método de propagação de mudas e o sistema de seleção e distribuição de
clones para os produtores. Estamos aqui com muitos representantes de importantes companhias,
alguns dos maiores fabricantes de chocolate do mundo, e nós estamos muito impressionados com o
que vimos", destacou o vice-presidente de programas do WCF, Paul Macek.
"O governo do estado da Bahia tem fortalecido as relações internacionais no âmbito da
produção de cacau e a Biofábrica, em parceria com a Ceplac, tem desempenhado seu papel de difusor
de tecnologia e grande produtor de mudas. Esse é mais um dia histórico para a Biofábrica", ressaltou o
diretor-geral Lanns Almeida.
Essa é a segunda vez que uma missão técnica da World Cocoa Foundation visita a
Biofábrica nesse ano. A primeira aconteceu em abril, em conjunto com representantes do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Inovação (Secti) e da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC).

Biofábrica volta a receber missão técnica da World Cocoa Foundation | Foto: Mariana Ferreira
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Apoio ao esporte com responsabilidade ambiental: 3ª Corrida Kids
Como parte da política da Biofábrica de apoiar o esporte regional aliado a projetos sociais, a
3ª Corrida Kids Beneficente teve o suporte do instituto em sua realização no mês de outubro, na
cidade de Itabuna. Também na ocasião foi feito o replantio de árvores na Praça Beira Rio, feito pelas
próprias crianças participantes da corrida. O público contou ainda com apresentação cultural do artista
Zenrique, pelo projeto BioArte.
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Apoio ao esporte com responsabilidade ambiental: 3ª Corrida Kids | Foto: Mariana Ferreira

Apoio ao esporte com responsabilidade ambiental: 3ª Corrida Kids | Foto: Mariana Ferreira

Apoio ao esporte com responsabilidade ambiental: 3ª Corrida Kids | Foto: Mariana Ferreira

Apoio ao esporte com responsabilidade ambiental: 3ª Corrida Kids | Foto: Mariana Ferreira

Apoio ao esporte com responsabilidade ambiental: 3ª Corrida Kids | Foto: Mariana Ferreira

Biofábrica prepara jardim clonal para novos clones de cacau desenvolvidos pela Ceplac
A Biofábrica deu início ao preparo de uma nova área em seu jardim clonal de cacaueiro para
a inserção dos novos clones – Cepec 2204 e Cepec 2176 – lançados pela Comissão Executiva da
Lavoura Cacaueira (Ceplac), que serão reproduzidos em larga escala por meio de enxertia e
miniestaqueamento.
Enxertia é uma forma de multiplicação com a união dos tecidos de duas plantas, cujos
benefícios vão da formação de raiz pivotante a uma maior velocidade de desenvolvimento em campo.
Já o miniestaqueamento ocorre com o aproveitamento do potencial juvenil de propágulos
para indução do enraizamento, e sua vantagem é a precocidade desse enraizamento. Outra vantagem
é que leva menos tempo para ir para o campo e promove um aumento na hegemoneidade das
características agronômicas da planta.
De acordo com a responsável técnica da Biofábrica, Kaleandra Sena, os métodos de
multiplicação atenderão à demanda existente entre os produtores e agricultores. “Com a chegada do
Cepec 2204 e do Cepec 2271, a Biofábrica passa a conter, em seu portfólio, 12 clones chamados
‘elites’”, diz.
“A cacauicultura ganha uma relevante diversidade genética proporcionada pela Ceplac, que
se esmera em produzir para a comunidade cacaueira o que há de melhor em melhoramento genético
do cacau. Ela é uma referência mundial no assunto e tem na Biofábrica, por meio do Governo da
Bahia, uma importante parceira para reproduzir seus materiais genéticos em larga escala e com
tecnologia de ponta”, destaca o diretor-geral da Biofábrica, Lanns Almeida.
Características
Dentre as caraterísticas do clone Cepec 2176 está a produção superior, nos ensaios, ao BN
34, CCN 51, CP 49 e PH 16, além de baixa incidência de vassoura de almofada (NVA). Já o Cepec
2204 possui potencial de resistência à monilíase, doença causada pelo fungo Moniliophthoraroreri.
“Embora com produção menor (ele foi avaliado por menos anos que o clone 2176), o Cepec
2204 tem no seu pedigree um clone resistente à monilíase e, portanto, pode ter, mas ainda não se
pode afirmar, resistência à monilíase”, explica o pesquisador coordenador do projeto dos novos
materiais, Uilson Lopes. Uilson destaca ainda que outra característica importante do Cepec 2204 é o
fruto grande e de casca fina.
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Outubro Rosa Biofábrica

A Biofábrica, em parceria com a Unopar
Itabuna, promoveu o Outubro Rosa para
suas colaboradoras. Foi uma manhã de
conscientização sobre o câncer de mama e
um pacto pela saúde. "Foi muito bom,
queremos mais. É muito importante para a
gente essas palestras", afirmou Lúcia
Andrade, que é operária de produção na
Biofábrica. A palestra foi realizada pela
enfermeira Isabelle Céu.

Outubro Rosa | Foto: Mariana Ferreira
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Reunião do Conselho de Administração
A 67ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto Biofábrica de Cacau
aconteceu no mês de outubro, no parque fabril da Biofábrica, situado no distrito de Banco do Pedro,
município de Ilhéus. Na oportunidade, foram apresentados os novos conselheiros indicados e todos
realizaram visita às instalações, como laboratório, viveiros e a obra da Casa do Saber.
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Dia da Responsabilidade Social

O Instituto Biofábrica de Cacau (IBC), pelo segundo ano
consecutivo, participou do Dia da Responsabilidade Social, evento
organizado pela FTC Itabuna que reúne instituições públicas, privadas e
organizações não-governamentais. A Biofábrica expôs mudas de
essências florestais e fruteiras.
"A Biofábrica é uma instituição que prima pela conservação
ambiental e, através do Governo da Bahia, desempenha um importante
papel socioambiental", destaca o diretor-geral da instituição, Lanns
Almeida.
O Espaço Biofábrica recebeu a visita de estudantes de
diferentes cursos da instituição, bem como de cidadãos de fora do âmbito
acadêmico.

Meia Maratona do Cacau reuniu centenas de corredores em percurso exclusivo na Ceplac

A Biofábrica está apoiando o esporte regional,
e como primeira ação promocional apoiou a
Meia Maratona Costa do Cacau, no mês de
setembro, que reuniu mais de 420 corredores
de diversas regiões do Brasil. A ação,
envolvendo ainda a parceria que o instituto
possui com a TV Santa Cruz, teve ampla
divulgação da Biofábrica e rendeu um aumento
no envolvimento das redes sociais e do site da
instituição, e aumento no número de contatos
em busca de informações sobre as mudas.

A corrida aconteceu em um cenário de grande valor
natural e socioeconômico para a região sul da Bahia: a
sede regional da Ceplac-Comissão Executiva de
Planejamento da Lavoura Cacaueira, na rodovia Jorge
Amado, Ilhéus. Com largada do relógio movido a energia
solar, os competidores se dividiram nos circuitos de 5 km,
10 km e 21 km.
Os corredores, oriundos de mais de 30 cidades, puderam
desfrutar da paisagem da Ceplac ao longo do percurso,
envolto em plantações de cacau e árvores nativas, e
sonorizado pelo canto dos pássaros da Mata Atlântica.
Além da Biofábrica, TV Santa Cruz e Ceplac, apoiaram o
evento o Instituto Chocolate, Itão Supermercados,
Cidadelle, Bahia FM Sul e TV Cabo.
“É uma emoção muito grande. O percurso aqui dentro da
Ceplac é maravilhoso. Parabéns à organização”, destacou
o 1º lugar dos 10 km, Itamar Lira, que fez o tempo de
36m55s. “Uma emoção, essa corrida, uma emoção
participar desse momento. E é a primeira vez que venho
na Ceplac”, disse a 5ª classificada nos 10 km, Maria das
Graças Barreto, que concluiu a prova em 51m20s.

Campanha publicitária na TV

Com a campanha publicitária nas cinco praças da Rede Bahia, a procura por mudas da Biofábrica
mais que dobrou, marcando o retorno de clientes e conquistando novos compradores, oriundos das regiões
Litoral Sul, Oeste, Sudoeste, Vale do São Francisco e Centro Norte do estado da Bahia, com propagandas em
programas com maior audiência do público-alvo do IBC: Globo Rural, Bahia Rural e Bom Dia Brasil. A
campanha televisiva se iniciou no mês de junho e vai estar no ar até o mês de janeiro de 2019.

Pesquisa de satisfação

A Biofábrica deu continuidade às pesquisas de satisfação em vídeo e in loco junto a compradores
diretos, beneficiários das doações feitas pelo Governo do Estado e pesquisadores de instituições que utilizam as
mudas da Biofábrica como instrumento de pesquisa. Este trabalho é realizado desde o ano de 2017 pela Ascom
Biofábrica e busca obter retorno quanto à qualidade das mudas, estágio de produção, críticas e sugestões. Os
resultados ficam à disposição da Direção e dos Conselhos Administrativo e Fiscal da instituição. No mês de
agosto, a pesquisa foi feita com pesquisadores da Ceplac que utilizam as mudas da Biofábrica nos
experimentos. Foram eles Karina Gramacho, Paulo Marrocos, Raul Valle e Uilson Lopes.

PAT – Mandiocultura e Biofábrica iniciam implantação de mais quatro maniveiros no
Extremo Sul

O Instituto Biofábrica de Cacau (IBC) distribuiu mais 20 mil mudas de mandioca para cinco
maniveiros situados nos municípios de Ibirapuã, Teixeira de Freitas, Caravelas e Jucuruçu, todos no Território
de Identidade Extremo Sul da Bahia. Essa foi a segunda etapa do ano 2018 da implantação de maniveiros
promovida pelo Plano de Ação Territorial da Mandiocultura (PAT-Mandiocultura), através do Banco do Nordeste.
Além da Biofábrica de Cacau, o PAT-Mandiocultura conta com parceria da Secretaria de
Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR), do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), da
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), Superintendência Baiana de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Bahiater), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Embrapa Mandioca e Fruticultura,
Núcleo Diretivo do Território Extremo Sul, Secretarias Municipais de Agricultura, FÍBRIA Papel e Celulose e
Polímata Soluções Agrícolas e Ambientais, Cooperativa de Agricultores Vale do Itaitinga (Cavi), sindicatos de
agricultores familiares, cooperativas e associações.
Nesse segundo semestre do ano, serão distribuídas 65 mil mudas de variedades indexadas,
contribuindo para a implantação total de 24 maniveiros no Território do Extremo Sul da Bahia. Os primeiros
maniveiros foram implantados nos municípios de Alcobaça, Itamaraju, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa e
Prado.
Comunidades
De acordo com a coordenadora do PAT pelo Banco do Nordeste, Araildes Martins, o critério para
escolha das comunidades guardiãs é a responsabilidade. “Essas comunidades foram escolhidas para serem
guardiãs dos maniveiros pelos seus valores, pelo potencial de organização da comunidade, como por exemplo,
o trabalho em rede, e o gesto de responsabilidade”, afirmou.
Para o técnico da Bahiater responsável pela assistência ao maniveiro localizado na Comunidade São
Francisco, município de Prado, João Esteves, “destaca-se o potencial da associação, o zelo e o
comprometimento que o agricultor tem na condução da unidade”.

A atividade produtiva dessas comunidades são
destaques no Território. Em Alcobaça, por
exemplo, a Comunidade Nova Vida de Cana
Brava conta com 89 famílias associadas, que
guardam todas as variedades de manivas
difundidas pela Biofábrica e que contam com
80 farinheiras cadastradas no Programa de
Desenvolvimento Rural Territorial (PDRT),
coordenado pela Fíbria Papel e Celulose,
através da empresa Polímata Soluções
Agrícolas e Ambientais.
Para receber essas mudas, as comunidades passam
por capacitação do PDRT. É o caso da Cooperativa
de Agricultores do Vale de Itaitinga (CAVI), detentora
da marca “Raspadeiras da Bahia” em Alcobaça, que
está se habilitando sobre os novos conhecimentos
relacionados à cadeia produtiva da mandioca, desde
o sistema de produção, inovações tecnológicas,
beneficiamento e mercado a questões ambientais.

Curso de formação em enxertia
A Biofábrica promoveu mais um curso de formação em enxertia para agricultores familiares. O curso
foi realizado na comunidade Maria Japu, no município de Uruçuca-BA, com orientação do agrônomo Antônio
Neto e do diretor-técnico da Biofábrica, Maurício Galvão.

Projeto Sociocultural e Ambiental de Banco do Pedro

O Projeto Sociocultural e Ambiental de Banco
do Pedro – Biocultural continua em execução
e contribuindo com a formação social de
estudantes entre 14 e 17 anos, moradores do
povoado Banco do Pedro, de Ilhéus. Os
adolescentes se reúnem duas vezes por
semana para participar da iniciativa da
Biofábrica. Os alunos têm aulas de expressão
corporal, dança, teatro e participação em
eventos especiais organizados pela Biofábrica,
como o São João dos Colaboradores.

"O projeto tem trabalhado a inclusão do
adolescente da comunidade onde está
situada a Biofábrica num universo
sociocultural e ambiental, trabalhando o
corpo, a voz e a mente para um futuro
mais promissor e preservado para as
futuras gerações, através da consciência
da

cidadania.

disciplina,

poder

Nosso
de

projeto

cria

concentração,

desinibição e representatividade", destaca
o idealizador e professor José Henrique.

Pesquisa de satisfação

Clientes e beneficiários de doações através do Governo do Estado da Bahia continuam sendo
ouvidos em pesquisas de satisfação. Em julho, a Ascom Biofábrica visitou a Fazenda Guaíra, em Itamaraju, e o
assentamento da Associação Osvaldo Alves de Almeida, em Guaratinga.
Na Associação, somente este ano, segundo a agricultora Maria de Jesus Machado, da área de 3
hectares de cacau já colheram 50 arrobas do fruto. "A gente resolveu consorciar com banana, cupuaçu, laranja
e tangerina. Nós colhemos e secamos o cacau e com isso nos sustentamos. A qualidade dos clones está muito
boa", destacou.

 Fazenda Guaíra – Itamaraju-BA.
 Cliente há 10 anos.
 Cinco hectares plantados com
mudas da Biofábrica.
 Produção 3kg/planta por safra.

Mariana Ferreira, com Ermando
Caliman e Ademir Caliman.

Foto: Mariana Ferreira

Acompanhamento técnico da agrônoma Kaleandra Sena | Foto: Mariana Ferreira

Associação Osvaldo Alves de Almeida – Guaratinga. Beneficiária do Estado. Somente este ano, a
área de 3 hectares de cacau já rendeu 50 arrobas do fruto.

Chocolat Bahia 2018

Como acontece todos os anos, a Biofábrica participou do Chocolat Bahia, edição 2018, em Ilhéus. O
10º Festival Internacional do Chocolate e Cacau (Chocolat Bahia), teve stand de exposições da Biofábrica, com
10 espécies de mudas do seu portfólio. Além das mudas de cacau, teve essências florestais, como pau-brasil,
jatobá e ipê amarelo; fruteiras, como banana e abacaxi, além de mandioca e ornamentais in vitro.
Por ocasião do Chocolat Bahia, a Biofábrica recebeu em seu parque fabril a visita da imprensa
nacional e internacional, a secretária estadual da Agricultura, Andrea Mendonça, de prefeitos baianos e comitiva
do Pará.

Pesquisa de satisfação
A Biofábrica iniciou a realização de pesquisas de satisfação em vídeo e in loco junto a
compradores diretos, beneficiários das doações feitas pelo Governo do Estado e pesquisadores de
instituições que utilizam as mudas da Biofábrica como instrumento de pesquisa. Este é o segundo ano
consecutivo que a ASCOM realiza esse trabalho, afim de garantir um retorno dos produtores e
agricultores familiares quanto à qualidade das mudas, estágio de produção, críticas e sugestões, e
colocar o resultado da pesquisa à disposição da Direção e dos Conselhos Administrativo e Fiscal da
instituição. Com a devida autorização dos entrevistados, alguns desses vídeos são e serão utilizados
como peças de divulgação da Biofábrica.
I.

Fazenda Floresta Negra - Uruçuca. Cliente há 1 ano. Duas mil mudas da Biofábrica.

Fazenda Floresta Negra – Uruçuca | Foto: Antônio Carlos/IBC
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Fazenda Floresta Negra – Uruçuca | Foto: Mariana Ferreira

II.

Fazenda Sapucaeira e Fazenda Brasil – Uruçuca-BA. Cliente há 15 anos. Fazenda Sapucaeira
com produção de 120 arrobas/hectare nos últimos 4 anos. Fazenda Brasil iniciando a
produção.

Fazenda Brasil – Uruçuca | Foto: Antônio Carlos/IBC
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Fazenda Brasil – Uruçuca | Foto: Mariana Ferreira

III.

Fazenda Porto Esperança – Uruçuca-BA. Cliente há 15 anos. 50 hectares com mudas
plantadas da Biofábrica. Perdeu 70% da plantação em virtude da seca em 2015/2016 e está
iniciando a produção do replantio.
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Biofábrica distribui mais 39 mil mudas para agricultores familiares do Extremo Sul da Bahia.

A Biofábrica de Cacau continua a realizar importante ação de distribuição de mudas no
Território de Identidade Extremo Sul da Bahia. Nos últimos dias, a Biofábrica entregou um total de
39.500 mudas de cacau clonal através do Governo da Bahia. Somente a Associação Estadual de
Cooperação Agrícola – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foi contemplada com
26.500. A entrega aconteceu na Escola Popular de Agroecologia e Agroflorestal Egídio Brunetto,
município de Prado.
Também em Prado, o Assentamento Agroecológico Jaci Rocha recebeu 13.000 mudas de
cacau clonal. As quantidades de mudas são solicitadas pelas associações e cooperativas diretamente
à Secretaria de Desenvolvimento Rural. As requisições podem ser feitas por meio do
endereço: www.portalsdr.ba.gov.br/ssms/.
Segundo semestre – Ao longo do segundo semestre de 2018, a Biofábrica entregará mais 76
mil mudas para agricultores familiares do Extremo Sul. Outras 177 mil mudas serão distribuídas a
famílias cadastradas no Território de Identidade Costa do Descobrimento. O programa de distribuição
de mudas é uma ação da Biofábrica e do Governo da Bahia, através da Secretaria da Agricultura,
Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI) e Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).
“A crescente atuação da Biofábrica no Extremo Sul e na Costa do Descobrimento e as
manifestações de interesse pelos agricultores familiares têm evidenciado a qualidade e confiabilidade
dos materiais que ofertamos, com alta qualidade agronômica e fitossanitária”, destaca o diretor-geral
da Biofábrica, Lanns Almeida.
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São João da Biofábrica
Os colaboradores da Biofábrica participaram de uma confraternização de São João realizada
no parque fabril, no povoado Banco do Pedro, de Ilhéus. Para tanto, foram produzidas comidas típicas,
ornamentação com bandeirolas e uma faixa impressa, além de som ao vivo e quadrilha junina com
adolescentes de Banco do Pedro, que fazem parte do Projeto Sociocultural e Ambiental de Banco do
Pedro – Biocultural, que envolve cerca de 60 estudantes entre 14 e 17 anos, moradores daquele
povoado, onde está situada a Biofábrica. Os estudantes têm aulas de expressão corporal, dança,
teatro e participarão em eventos especiais organizados pela Biofábrica, como o São João.

Arte da faixa de São João da Biofábrica | Édmel Rodrigues

São João da Biofábrica | Foto: Mariana Ferreira/IBC
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Biofábrica recebe missão de Uganda e Suiça
A Biofábrica recebeu uma delegação de estrangeiros de Uganda, da National Crops
Resources Research Institute (NaCRRI), e da Suíça, da Fundação Syngenta. O grupo está
trabalhando junto à Embrapa Mandiocultura e Fruticultura no desenvolvimento de um sistema de
produção de material de plantio de mandioca.
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Biofábrica e Plano de Ação Territorial implantam maniveiros no extremo sul da Bahia
O Instituto Biofábrica de Cacau (IBC) e o Plano de Ação Territoral (PAT) da Mandiocultura
estão implantando maniveiros no extremo sul da Bahia. Maniveiros são como poupanças de mudas de
qualidade, feitas por agricultores que já trabalhavam com a cultura da mandioca que passaram a ter a
função de produzir manivas. Em pouco mais de um mês, a parceria entre IBC e PAT já levou a
agricultores familiares do extremo sul 20 mil mudas de diversas variedades de mandioca, que foram
implantadas em quatro maniveiros, nos municípios de Medeiros Neto, Nova Viçosa, Prado e Alcobaça.
As famílias da Associação São Francisco, localizada no município de Prado, e da
comunidade Cana Brava, no município de Alcobaça, foram contempladas na última semana com 10
mil mudas de mandioca da Biofábrica, que são produzidas através do Projeto RENIVA, uma rede de
multiplicação e transferência de manivas-semente de mandioca com qualidade genética e
fitossanitária, numa parceria com a Embrapa. As primeiras comunidades a receberem as mudas para a
implantação dos dois primeiros maniveiros foram Bela Vista, de Nova Viçosa, e um grupo de
agricultores familiares de Medeiros Neto. Até o mês de junho, a Biofábrica pretende beneficiar mais
dois maniveiros em outros municípios da região.
PAT – No prazo de quatro anos, o Plano de Ação Territorial tem como objetivo aumentar em
40% a produtividade da mandioca na região. Serão implantados 22 maniveiros e 36 unidades
demonstrativas, com a utilização de um sistema de produção definido pela Embrapa e mudas
disponibilizadas pela Biofábrica.
O PAT da Mandiocultura é coordenado por representantes dos 11 municípios do extremo sul
da Bahia – Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itamaraju, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova
Viçosa, Prado e Teixeira de Freitas. Ele é resultado de uma parceria entre o Banco do Nordeste,
através do Programa de Desenvolvimento Territorial (PRODETER), a Secretaria de Desenvolvimento
Rural do Estado da Bahia, o Instituto Biofábrica de Cacau, Embrapa Mandioca e Fruticultura, Núcleo
Diretivo do Território, secretarias municipais de agricultura, Fíbria Papel e Celulose, Ceplac, Bahiater,
sindicatos de agricultores familiares, sindicatos rurais, cooperativas e associações.
Cada município possui o seu Comitê Gestor Local, que tem a atribuição de implementar as ações junto
aos agricultores familiares. De acordo com a coordenação do PAT, o maniveiro de Alcobaça será
diferenciado. “Ele receberá 23 variedades de manivas. Será o maniveiro guardião de todas as
variedades de manivas difundidas pelo Instituto Biofábrica de Cacau”, destacou.
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Biofábrica recebe missão de pesquisadores africano e norte-americano
A Biofábrica recebeu uma missão de 20 pesquisadores e investidores africanos e norteamericanos. Por meio da parceira Embrapa, o grupo veio ao sul da Bahia conhecer o exemplo bemsucedido da Biofábrica na multiplicação de material propagativo de mandioca em larga escala.
Os visitantes representam as instituições Bill e Melinda Gates Foundation, International
Institute of Tropical Agriculture (IITA), Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), The United
States Agency for International Development (USAID), SRI International e Mennonite Economic
Development Associates (MEDA).
"A pedido da Bill e Melinda Gates Foundation, principalmente, cientistas de diversos países
da África foram reunidos nesta missão. São virologistas, PHDs em produção vegetal, pessoas
dedicadas a descobrir alguma forma de multiplicar material propagativo de mandioca e em larga
escala. Ficaram sabendo do Projeto RENIVA e solicitaram essa visita à Biofábrica para conhecer todas
as abordagens e sucesso que a Biofábrica teve até o momento. A visita foi um grande sucesso e eles
estão realmente impressionados, com reais possibilidades de implementação do que se faz hoje aqui
no Instituto Biofábrica em países da África", destacou o analista da Embrapa Hermínio Rocha.
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Governador Rui Costa entrega mudas da Biofábrica a associação de pequenos produtores de
Eunápolis

O governador da Bahia, Rui Costa, entregou 13 mil mudas de mandioca produzidas pelo
Instituto Biofábrica de Cacau para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Ponto Maneca,
localizada no município de Eunápolis, Território de Identidade Costa do Descobrimento. As mudas
fazem parte do Projeto Reniva – rede de multiplicação e transferência de manivas-semente de
mandioca com qualidade genética e fitossanitária, que é coordenado na Bahia pela Biofábrica em
parceria com a Embrapa.
Foram contempladas com a doação de mudas 60 famílias do Ponto Maneca, que com
financiamento do governo do estado construiu uma casa de farinha. A comunidade está empolgada e
acredita que a ação vai ajudar a melhorar a produção e renda das famílias.
Além da Associação Ponto Maneca, outras duas associações receberam simbolicamente
2.500 mudas do governador. A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de União Baiana, do
município de Itagimirim, teve 35 famílias contempladas e receberá mais 12 mil mudas de mandioca,
fruteiras e essências florestais. E a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento
Luiz Inácio Lula da Silva (Lulão), no município de Santa Cruz Cabrália, teve 48 famílias beneficiadas,
que receberão mais 10 mil mudas diversificadas.
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Ação especial entre Biofábrica, TV Santa Cruz e Avatim
Parceira da Biofábrica, a TV Santa Cruz promoveu uma ação especial junto à Avatim no
último sábado (14): o plantio de mudas nativas da Biofábrica para o programa “Crianças da Terra”, da
Avatim.
O “Crianças da Terra” promove a educação ambiental por meio de atividades pedagógicas
sobre arborização e reflorestamento. As crianças puderam plantar mudas de pau-brasil, ipê-roxo, ipêamarelo, aroeira e açaí.
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Câmara Setorial do Cacau avalia oportunidades para o desenvolvimento regional junto à Biofábrica

A Biofábrica de Cacau recebeu a visita de membros da Câmara Setorial do Cacau, que
acompanharam de perto o trabalho desenvolvido pela instituição na produção de mudas de
cacaueiros. Na oportunidade, a equipe da Câmara Setorial levantou possibilidades de parceria para o
desenvolvimento regional. Participaram da visita representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA), da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI),
Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC) e Word Cocoa Foundation
(WCF).
“Nosso objetivo é conhecer de perto essa experiência extraordinária que é a Biofábrica e,
para nós que estamos em Brasília, é muito importante quando temos a oportunidade de conhecer o
agro real. A Biofábrica tem uma história na América Latina e até mundial em função do que produz e
do porte. É algo que a gente leva para Brasília para compartilhar com nossos companheiros”, destacou
Marconi Lopes de Albuquerque, representando o MAPA.
De acordo com o assessor internacional da SECTI, Pedro José Martins, o reconhecimento
internacional da Biofábrica também tem despertado interesses institucionais. "Tenho ouvido falar
bastante da Biofábrica, também através de suas páginas e de Lanns Almeida. Nos países em que
trabalhei, países nórdicos e no Reino Unido, ficaram surpresos com a Biofábrica, além de toda a ajuda
ao agricultor familiar, pelo fato de ser uma guardiã da Mata Atlântica. E na Europa, os portugueses,
acima de tudo, estão muito sensíveis com essa função que a Biofábrica tem e que é muito importante.
Parabéns pelo trabalho”, informou.
Segundo o diretor executivo da AIPC, Eduardo Bastos, um plano está sendo estruturado
para fomento do desenvolvimento regional da cacauicultura. “Viemos avaliar oportunidades para o
desenvolvimento da cacauicultura na região, mas também no Brasil, e como a Câmara Setorial do
Cacau e os parceiros, como AIPC, podem contribuir para o aumento da produção de muda para
acelerar o adensamento da cabruca e o plantio em áreas novas na região. A gente tem um plano para
aumentar em 40 mil toneladas a produção na Bahia e isso vai demandar pelo menos oito milhões de
mudas nos próximos cinco anos. A gente tem desenhado esse modelo e é impossível pensar nisso
sem a participação e parceria da Biofábrica. O que a gente vê claramente – não é a primeira vez que
venho aqui, é o potencial incrível que essa estrutura e que as pessoas têm para servirem de exemplo”,
pontuou.

Em missão pelo programa Cocoa Action, da WCF no Brasil, Pedro Ronca destacou o
interesse da instituição em realizar parceria para melhorar a produtividade do cacau na Bahia.
“Estamos iniciando a Cocoa Action no Brasil, uma iniciativa público-privada, e buscando parcerias.
Estive na Biofábrica no ano passado e fiquei bastante impressionado com a estrutura e com o trabalho
que vem sendo realizado. A gente vê a Biofábrica como parceira para construir as soluções que a
cadeia do cacau precisa. É de grande interesse ver essa possibilidade, porque sem dúvida muda,
densidade de planta e plantio de stand nas lavouras são temas centrais para melhorar a produtividade
do cacau na Bahia”, concluiu.
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Agricultura familiar do Vale do Jiquiriçá é fortalecida com a entrega de 300 mil mudas
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e do Instituto
Biofábrica de Cacau, está promovendo a ação intitulada: Mudas para Mudar Vidas - Agenda Bahia
Sustentável, que visa a implantação de pomares e a recuperação de pomares e recomposição de
matas ciliares dos rios e da Mata Atlântica, nos municípios de Mutuípe e Santa Inês, com distribuição e
plantio de mudas.
Nesta primeira etapa, foram entregues 100 mil mudas de essências florestais e frutíferas a
agricultores familiares do Território de Identidade Vale do Jiquiriçá. A ação prevê a entrega de um total
de 300 mil mudas para o Vale do Jiquiriçá.
No município de Mutuípe, o evento foi realizado na Escola Estadual Ruy Barbosa/Casa da
Cultura. Já em Santa Inês, a distribuição ocorreu no Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães.
Houve também o plantio de essências florestais nas margens do rio Jiquiriçá.
Foram beneficiados com as entregas mais de 1.000 agricultores familiares dos municípios de
Santa Inês, Mutuípe, Cravolândia, Itiruçu, Jaguaquara, Lajedo do Tabocal, Nova Itarana, Ubaíra, Lage,
Amargosa e Jiquiriçá.
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Biofábrica participa de debate na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado sobre
produção de chocolate e cacau no Brasil
O presidente do Senado, Eunício Oliviera, recebeu a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) e
representantes de setores envolvidos na produção de cacau para tratar dos rumos da produção
agrícola e industrial da fruta e do chocolate no país. Eles defenderam a votação do Projeto de Lei do
Senado (PLS) 93/2015, da senadora, que estabelece percentual mínimo de 35% de cacau puro nos
chocolates e derivados, produzidos e comercializados no Brasil. O projeto também torna obrigatória a
informação do percentual total de cacau nos rótulos desses produtos.
Estiveram presentes à reunião Lanns Almeida, diretor-geral do Instituto Biofábrica de Cacau;
José Vivaldo Souza de Mendonça, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia;
Marco Lessa, presidente da Costa do Cacau, Convention Bureau; Gerson Marques, presidente da
Associação do Chocolate do Sul da Bahia; Cristiano Villela, diretor-executivo do Centro de Inovação do
Cacau, Antônio Cesar Costa Zugaib, pesquisador da Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira do Ministério da Agricultura (Ceplac); Jerônimo Rodrigues, secretário de Desenvolvimento
Rural do Estado da Bahia; Cristiano Santana, secretário executivo da Associação Cacau Sul Bahia; e
Guilherme Moura, presidente da Câmara Setorial do Cacau.
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Agricultores familiares de Gandu, no Baixo Sul, são beneficiados com mudas frutíferas da
Biofábrica
O secretário da SDR, Jerônimo Rodrigues, participou de um evento no município de Gandu
que contou com a participação de representantes da agricultura familiar, consórcios públicos,
colegiados territoriais, sindicatos, prefeituras e câmaras de vereadores, entre outras representações da
sociedade civil organizada. O evento contou com a entrega de 6.500 mudas frutíferas para seis
comunidades da região, beneficiando 82 famílias. Uma ação realizada em parceria entre a SDR/CAR e
a Biofábrica de Cacau.
O presidente da Associação de Itararanga, José Nivaldo dos Santos, ressaltou a gratidão ao
Governo do Estado pelo recebimento das mudas: “Sei que nossa região depende muito da agricultura,
do cacau, e nesse encontro em que participamos, vimos e ouvimos, estamos tendo um grande
aprendizado. Agradeço também pelo incentivo à nossa produção, pois dependemos da agricultura,
que é o carro forte. Estamos aqui prontos para começar o plantio e incentivar também os vizinhos,
agricultores da nossa região. Isso para nós é gratificante, muito importante”. A comunidade produz,
além do cacau, a banana da terra, o cupuaçu, a graviola, o guaraná, entre outras culturas.
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Secretário do Desenvolvimento Rural confere preparativos para a reprodução dos novos
clones da Ceplac na Biofábrica
O secretário estadual do Desenvolvimento Rural (SDR), Jerônimo Rodrigues, esteve na
Biofábrica de Cacau para conferir as condições com que os oito novos clones de cacaueiros da
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) serão recepcionados para reprodução
em larga escala e por qual método esses materiais serão propagados. A Biofábrica utilizará da
tecnologia de miniestaquia, incorporada pela instituição há dois anos.
“Viemos numa nova visita para verificar as condições em que estão os nossos viveiros para
acomodar os novos clones, que estamos trabalhando em parceria com a Ceplac, e as condições estão
muito boas, principalmente o preparo da equipe”, destacou. “Saio daqui muito feliz pela tecnologia que
adotamos de miniestaqueamento, pelos benefícios que ela traz: a Biofábrica trabalhava com estacas
com tamanho médio de 17 centímetros, agora o tamanho é de 4 centímetros”, completou.
Na ocasião, o secretário também visitou a Ceplac, para obter informações sobre os novos
clones. Antes do lançamento desses materiais, a entidade vinculada ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) contava com a reprodução de 11 clones em larga escala na
Biofábrica.
“A gente vê as condições ideais e o preparo que a nossa Biofábrica tem para desenvolver e
ampliar os nossos projetos, como o Bahia Produtiva. Nós vamos precisar de muitas mudas para
replantio da cabruca e recuperação de nascentes. Reconhecemos também o peso que tomou a
Biofábrica com a gestão de Lanns Almeida, com a boa relação que temos com a Seplan, através do
vice-governador João Leão, com o secretário e ex-governador Jaques Wagner, que tem sido um
defensor nosso para podermos captar recursos no setor privado, e o próprio governador Rui Costa,
que trabalha bem com as cooperativas e associações nos municípios”, concluiu o secretário.
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Biofábrica recebe secretário do Meio Ambiente da Bahia, Geraldo Reis
O secretário do Meio Ambiente da Bahia (Sema), Geraldo Reis, e sua equipe visitaram a
Biofábrica de Cacau nesta quinta-feira (22). O objetivo da ação foi conhecer a produção de essências
florestais e outras cultivares. "Além de outras secretarias e órgãos do governo do estado da Bahia que
já têm parceria com o instituto, a Sema e o Inema [Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do
Estado da Bahia] estamos prospectando as possibilidades de parceria concreta com o Instituto
Biofábrica de Cacau", destacou o secretário.
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Programa Replantar
A equipe de implantação do Programa Replantar, iniciativa do Instituto Biofábrica de Cacau, iniciou o
ano de 2018 com uma agenda de reuniões para projetar as primeiras ações do programa que tem
como principal foco a preservação do meio ambiente e fomento da Biofábrica

Equipe de implantação do Programa Replantar

Biofábrica e Fundação Luís Eduardo Magalhães visam cooperação técnica para pesquisa e
desenvolvimento
A Biofábrica de Cacau recebeu em janeiro uma visita de trabalho da presidente da Fundação
Luís Eduardo Magalhães (FLEM), Maria Quitéria, em conjunto com sua equipe – Solange Cardoso e
Sander Scofield, e o chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia (SDR),
Jeandro Ribeiro. O grupo traçou com o diretor geral da Biofábrica, Lanns Almeida, possíveis linhas de
ação para firmar uma parceria de cooperação técnica entre as instituições no campo de pesquisa e
desenvolvimento.
“Viemos conhecer o trabalho de desenvolvimento tecnológico aqui na Biofábrica com o intuito
de que a FLEM, que tem expertise na agricultura familiar, também possa apoiar a Biofábrica e o
governo do estado na área de pesquisa e desenvolvimento e para que ela seja uma escola para a
Bahia e outros estados”, informou a presidente da fundação, Maria Quitéria.De acordo com Jeandro
Ribeiro, o objetivo da parceria é ampliar a capacidade de oferta da Biofábrica. “A proposta de
trazermos a FLEM é trazer mais um parceiro para essa importante estrutura que o governo do estado
criou e vem financiando. Temos aqui um empreendimento que gera conhecimento através das mudas
e difunde isso para os agricultores familiares. Chamamos a FLEM para ampliarmos a capacidade de
oferta, porque sabemos que é necessário consolidar a área plantada de cacau e ampliá-la na Bahia e
precisamos atrair parceiros para isso”, destacou.
Ribeiro informou que uma reunião entre a SDR, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de
Tecnologia e Secretaria do Meio Ambiente do estado será realizada na próxima segunda-feira (29), em
Salvador, para alinhar o projeto. “Vamos trabalhar em conjunto para que possamos construir uma
plataforma para apresentar para a sociedade cacaueira em março deste ano”, disse.
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Projeto Sociocultural e Ambiental de Banco do Pedro – Biocultural
A Biofábrica começa a executar o Projeto Sociocultural e Ambiental de Banco do Pedro –
Biocultural, que envolverá cerca de 60 estudantes entre 14 e 17 anos, moradores do povoado Banco
do Pedro, onde está situada a Biofábrica, no município de Ilhéus. Os estudantes serão envolvidos em
aulas de expressão corporal, dança, teatro e participarão de eventos especiais organizados pela
Biofábrica. O projeto tem como Objetivos Específicos:
1. Sensibilizar os alunos da comunidade em relação à expressão corporal como modo de
transformação da realidade local através da inclusão socioambiental e cultural;
2. Conhecer a flora derivada da reprodução feita pela Biofábrica de Cacau;
3. Promover o intercâmbio e a troca de experiências entre os alunos e a Biofábrica;
4. Promover espaços para aprofundar o poder de conhecimento e debate acerca da história e do
meio ambiente do povoado de Banco do Pedro – Ilhéus-BA;
5. Produzir livro com pesquisas realizadas pelos alunos;
6. Produzir documentário para disponibilização para a comunidade de Banco do Pedro e ao
Município de Ilhéus;
7. Apresentar o resultado do projeto para comunidades circunvizinhas.

Parceria Biofábrica e TV Santa Cruz
Após primeiras reuniões, a equipe executiva da TV Santa Cruz - Rede Bahia esteve no
parque fabril do Instituto Biofábrica de Cacau para conhecer as instalações e a produção de mudas
que serão objeto de contrato de permuta. Recepcionados pelo diretor-geral, Lanns Almeida, e a
assessora de comunicação, Mariana Ferreira, Carlos Henrique Medeiros, Fábio Fernandes e Indaiá
Coutinho tiveram conheceram a produção de essências florestais e cacaueiros.
"A Biofábrica tem um papel fundamental para contribuir com o aprimoramento genético das
inúmeras espécies de culturas e variedades para se adaptar melhor às mais diversas condições de
clima e solo, contribuindo para o desenvolvimento econômico da nossa região com aumento da
produtividade e qualidade da nossa produção rural. O seu trabalho impressiona muito pela
responsabilidade ambiental que tem com o desenvolvimento de mudas das espécies nativas das
nossas matas - Pau Brasil, Pau d´Arco, Ipê Amarelo etc., destinadas à preservação de algumas que
estão ameaçadas de extinção, reflorestamento e recuperação de áreas degradadas pelo mal-uso da
terra”, relatou o Gerente Executivo da TV Santa Cruz, Carlos Henrique Medeiros.
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Biofábrica recebe grupo de investidores estrangeiros
A Biofábrica recebeu um grupo de investidores estrangeiros por meio da Ceplac para
conhecer o modo de produção e a cultura do cacau na Bahia. "Estamos muito impressionados com o
conhecimento e experiência da Biofábrica. Queremos entender as oportunidades que existem no país,
na Bahia e na cultura do cacau", disse Gavin Koo.
"Ficamos bem impressionados com a extensão do trabalho que está sendo feito, vimos muita
variedade na produção e todo o conhecimento técnico para ser aplicado. Sempre visitamos diversas
culturas em vários lugares do mundo para, quem sabe, no futuro fazermos maiores investimentos",
relatou Daniel Sachs.
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Considerações Finais

O Instituto Biofábrica de Cacau fechou o ano de 2018 computando inúmeras ações voltadas à
agricultura familiar e aos produtores rurais, especialmente aqueles em atividade no estado da Bahia.
Dentre as ações em destaque em 2018, esteve a distribuição de mudas em conjunto com o Governo
da Bahia a mais de 6 mil agricultores familiares em 101 municípios.
O ano foi de ampliação do número de agricultores familiares contemplados com a doação de
mudas pelo Governo da Bahia, por meio da parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural e
Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (Seagri) com o Instituto Biofábrica de Cacau.
Foram 6,7 mil famílias de agricultores cadastradas na Superintendência da Agricultura Familiar (SUAF)
beneficiadas com a doação de mudas pelo estado.
A Biofábrica, que possui contrato de gestão com o governo do estado, tem como contrapartida
produzir e distribuir essas mudas. Foram cerca de 1,3 milhão de frutíferas, como cacau, banana,
goiaba e abacaxi, mandioca e essências florestais, como jatobá e pau-brasil, levadas a 19 Territórios
de Identidade e 101 municípios.
“Num balanço de quatro anos, conseguimos ver a Biofábrica se reafirmar no seu objeto central
– produção e distribuição de mudas de qualidade – e se colocar num lugar de destaque pelo seu forte
apelo e ação concreta de inovação tecnológica. O que a Biofábrica produz é uma agenda de inovação
tecnológica – pesquisa, inovação, assistência técnica, produção e resultado. Ela atende a todos do
setor produtivo, mas a agenda com o governo da Bahia é com o Fundo de Combate à Pobreza para
distribuição àqueles que não poderiam ter acesso a mudas certificadas por conta do preço”, destacou
o titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Jerônimo Rodrigues.
“Fechamos o ciclo de quatro anos, mas, em especial em 2018, a quantidade de distribuição
que fizemos nos deixou contentes. O próprio governador trouxe em seu discurso de posse a
importância do fortalecimento do rural baiano e com certeza a Biofábrica tem um papel estratégico nos
próximos quatro anos do governador Rui Costa”, continuou.

“A Biofábrica se consolida como vetor de desenvolvimento no campo da inovação rural,
trazendo qualidade e certificação para os produtores em diversos níveis da economia do estado da
Bahia. Seu trabalho resulta em produtos garantidores de bons frutos desde o agronegócio até a gestão
social, e nos dois campos somos excelência”, declarou a titular da Secretaria da Agricultura, Irrigação
e Reforma Agrária (Seagri), Andréa Mendonça,
Com cobertura publicitária televisiva em todas as regiões do estado, por meio da parceria com
a TV Santa Cruz/Rede Bahia, a Biofábrica ampliou consideravelmente seu alcance, e com as
comemorações pelos 20 anos de fundação da instituição em 2019, a divulgação vai se tornar ainda
maior.
O Instituto vai promover uma série de ações voltada para seu público e colaboradores. Dentre
elas está a realização, em parceria com a SDR, do programa “Dia de Campo Cacau e Chocolate nos
Territórios Baianos”. Por meio desse programa, a Biofábrica vai realizar extensão rural em todos os
territórios de identidade do estado.
Para o diretor-presidente da Biofábrica, Lanns Almeida, a Biofábrica avançou muito em 2018.
“E estamos preparados para os novos desafios que estamos colocando em pauta para 2019. O
governo da Bahia tem sido um grande parceiro ao longo dos anos, com Rui Costa e anteriormente com
Jaques Wagner. Temos a vontade e a meta de avançar nos resultados. Foram muitos os desafios e
atingimos nossos resultados contando com a parceria de todas as instituições que fazem parte da
nossa rede de desenvolvimento rural: Ceplac, Adab, Uesc, Ceplac, Cima, Amurc, UFSB, Ifba, CDS,
Condesc, Ciapra, Teia dos Povos, entre tantos outros”, disse.
"Outro destaque para 2019 é o fato de nos tornarmos a maior Organização Social de
prestação de serviços, e os serviços agroambientais serão nosso maior desafio de materialização dos
próximos anos, principalmente na ajuda ao Brasil em alcançar a meta dos 12 milhões de hectares do
Acordo de Paris", completou.

Declaração dos Dirigentes

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Anual de
Atividades e Prestação de Contas, referente ao ano de 2018, do Contrato de Gestão nº 001/2014,
celebrado entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Reforma Agraria, Pesca e Aquicultura
do Estado da Bahia e o Instituto Biofábrica de Cacau.

Itabuna, 31 de Janeiro de 2019.
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__________________________________

Lanns Alves de Almeida Filho
Diretor Geral

Valdemir José dos Santos
Diretor Administrativo Financeiro

__________________________________

__________________________________

Mauricio Batista Galvão
Diretor Técnico

Fabricio Brito Oliveira
Contador CRC/BA 040471/O-7

Declaração dos Conselheiros

Declaro, para os devidos fins, que este Relatório foi apreciado e validado pelos Conselhos
Deliberativo e de Fiscalização do Instituto Biofábrica de Cacau, atendendo ao disposto nos arts. 15 e
16, da Lei Estadual nº 8.647/2003.

Itabuna, 31 de Janeiro de 2019.

__________________________________
Deraldo Alves Carlos
Presidente do Conselho Deliberativo

__________________________________
Walace Coelho Setenta
Presidente do Conselho Fiscal
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