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O cacaueiro (Theobromo cacao) é uma árvore da família Esterculiáceas, 

proveniente das Américas, sobretudo das áreas tropicais, próximos de florestas densas 

e com áreas de grande umidade (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - 

CEPLAC, 2017). A partir do fruto do cacaueiro – o cacau –, mais precisamente através 

da fermentação de suas sementes (amêndoas), se extraí a principal matéria-prima 

para a produção do pó e da manteiga de cacau, utilizados na produção do chocolate 

(CEPLAC, 2017). O fruto possui um alto valor nutricional e energético, 

aproximadamente, 4.877 cal/kg, além de apresentar em sua composição propriedades 

estimulantes, decorrente da teobromina (2,2%) e da cafeína (0,1%), bem como 

carboidratos (43,3%), manteiga (22%), proteínas (18%) e pequenas quantidades de 

água e fibras. A casca do cacau possui pectina, utilização para a fabricação de ração 

animal, e por meio do processo de compostagem, é possível obter um extrato líquido 

concentrado de potássio, utilizado como adubo para as novas mudas de cacaueiro 

(CEPLAC, 2017; SODRÉ et al., 2012). 

O mercado global empresas de pequeno à grande porte, responsáveis pela 

moagem e transformação das amêndoas de cacau. Estima-se que, para a safra 

2012/2013, a moagem de cacau foi equivalente a 4,052 milhões de toneladas (ICCO, 

2014). Entre os principais países responsáveis por esse processo, destacam-se os 

Estados Unidos, Suíça, Holanda e Alemanha. 

De acordo com dados disponibilizados pela Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO, 2017), a produção de cacau, em grãos, no ano de 2013 

atingiu mais de 4,450 milhões de toneladas. Esse valor representa um aumento de 

2,75% se comparado ao nível de produção no início da década de 1960, que somava, 
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aproximadamente, 1,186 milhões de toneladas. A taxa geométrica de crescimento da 

produção mundial, revela que a produção cresceu, cerca de, 2,48% ao ano, entre os 

anos de 1961 a 2014. A Figura 1 representa a evolução da produção mundial, durante 

esse período, enfatizando o comportamento dos sete principais países produtores, em 

volume de produção. 

 

 
Figura 1 – Evolução da produção mundial de cacau, por países selecionados, 1961-

2013 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da FAO (2017). 

 

Conforme verificado na Figura 1, a Costa do Marfim apresentou uma evolução 

crescente da produção de cacau entre 1991 a 2013, atingindo, em 2013, uma 

participação de 31,6% na produção mundial. Observa-se, ainda, que dentre os 

principais produtores há uma forte representatividade dos países africanos. Assim, ao 

estratificar a produção mundial de cacau por continente passamos a entender a 

dimensão desta representatividade, ilustrada na Figura 2. 
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Figura 2 – Participação (%) dos continentes na produção mundial de cacau, em grãos 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da FAO (2017). 

 

Considerando a produção mundial de cacau em 2014, temos os seguintes 

valores percentuais por continente: 64,89% na África, 16,34% nas Américas, 17,54% 

na Ásia e 1,23% na Oceania. Ao longo das décadas, observa-se um declínio da 

participação do continente africano e das Américas, que chegaram a apresentar, no 

início da década de 1960, participação de 70,41% e 27,69%, respectivamente. A 

Oceania apresentou um declínio pouco significante, visto que sua participação no 

cenário mundial gira em torno de um patamar médio de 1,55%. Por sua vez, a Ásia 

passou de menos de 1% da participação mundial para 17,54%, superando o 

continente americano, ao longo de cinco décadas. Dentre os fatores que justificam 

esse crescimento, destaca-se o aumento da produção e a ampliação das áreas colhidas 

na Indonésia, que superam 1,7 milhões hectares. 

Segundo a Ceplac (2017) “o cacaueiro exige solos profundos e ricos e clima 

quente e úmido, com temperatura média de cerca de 25°C e precipitação anual entre 

1.500 e 2.000 milímetros, sem períodos secos prolongados”. Portanto, essas 

limitações, tornam a produção desse fruto incompatível com as características 

climáticas dos países europeus, e favorecem os países com clima tropical úmido, 

predominante na faixa equatorial. Em 2014, 61 países apresentam registros de 

produção de cacau na base estatística da FAO, conforme ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Localização dos países produtores de cacau 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FAO (2017). 
 

Analisando a ocupação das lavouras cacaueira, entre 1961 a 2014, as áreas 

colhidas apresentaram um aumento de, cerca de, 136,95%. Considerando somente os 

valores a partir do início da década de 1990, esse aumento atinge 82,69%. Dentro 

desse contexto, é importante frisar para a distribuição das áreas colhidas entre os 

continentes, que obedeceu aos seguintes percentuais no ano de 2014: 62,85% destas 

áreas estavam localizadas no continente africano; 18,65% na Ásia; 16,97% nas 

Américas e 1,52% na Oceania. A Tabela 1 ilustra a evolução das áreas colhidas de 

cacau, em termos absolutos, nos principais países produtores de cada continente. 

 

Tabela 1 – Área colhida de cacau (em mil hectares) 

Países 1961 1970 1980 1990 2000 2010 2014 

Costa do Marfim 260,0 404,3 836,7 1.566,5 2.000,0 2.308,5 2.748,4 

Gana 1.756,0 1.451,0 1.200,0 693,2 1.500,0 1.600,2 1.683,8 

Indonésia 6,7 8,1 19,4 158,8 749,9 1.651,5 1.727,4 

Nigéria 700,0 700,0 700,0 715,0 966,0 1.272,4 1.374,4 

Camarões 380,0 390,0 444,1 360,0 369,8 670,0 670,0 

Brasil 474,3 443,9 482,5 664,9 706,0 660,7 704,1 

Equador 220,0 228,3 269,9 328,5 402,8 360,0 372,6 

Outros 606,5 733,0 787,9 1.224,4 913,7 1.097,1 1.153,5 

Total  4.403,5 4.358,6 4.740,4 5.711,3 7.608,2 9.620,4 10.434,2 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da FAO (2017). 

 

Nota-se que a ampliação das áreas colhidas foi uma tendência em todos os 

países produtores. Sobretudo, as principais mudanças ocorreram entre as décadas de 
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1980 a 1990, onde se observam grandes ampliações das áreas colhidas na Indonésia 

(720%), Costa do Marfim (87,22%) e Brasil (37,79%), além disso, ocorreu uma 

considerável redução dessas áreas em Gana (-42,23%) e Camarões (-18,93%), sendo 

que estes países recuperaram seus valores nas décadas seguintes. No mesmo período, 

a soma das áreas colhidas em outros países, além dos listados na Tabela 1, aumentou 

em, aproximadamente, 55,41%.  

Fazendo uma comparação com todo o período abrangido na Tabela 1, ou seja, 

de 1961 a 2014, a área colhida de cacau no mundo mais que dobrou.  Por continente, 

esta expansão foi maior na África, cerca de 3 vezes maior, seguida pela Ásia, Américas 

e Oceania, com respectivamente, 3,4 ,11,2 vezes.  

A expansão das áreas plantadas é um dos fatores que influem sobre os 

rendimentos da produção cacaueira de cada país. Entre os demais fatores que afetam, 

diretamente, a produtividade da cacauicultura, pode-se listar, basicamente, a utilização 

de mão-de-obra, o uso de fertilizantes, fungicidas e a adoção de técnicas e tecnologias 

de manejo e produção. Além desses, existem fatores exógenos que independem da 

produção, tais como as condições climáticas, a presença de pragas e doenças, ou 

aspectos físicos-morfológicos do solo, e as políticas públicas adotadas.  

Levando em consideração o rendimento, ou produtividade, em quilos por 

hectares, observa-se um significante avanço ao longo das décadas. Entretanto, 

constata-se grandes oscilações nos rendimentos de alguns países, principalmente entre 

os anos de 1980 e 2000, a exemplo do Brasil, da Indonésia e da Costa do Marfim 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Rendimentos da cacauicultura (kg/ha), em países selecionados 

Países 1961 1970 1980 1990 2000 2010 2014 

Costa do Marfim 326,9 443,1 498,7 515,5 700,6 563,7 521,8 

Gana 236,4 279,8 231 423,2 291,1 395 510 

Indonésia 154,1 214,4 531,3 896,3 561,6 511,4 421,7 

Nigéria 281,4 435,4 218,6 341,3 349,9 313,7 180,4 

Camarões 197,6 343 263,6 319,4 331,6 394,1 402,8 

Brasil 328,7 443,9 661,4 385,4 278,8 356,3 388,8 

Equador 200,5 234,7 338 294,4 247,9 366,9 419,2 

Total  269,4 354,1 352,4 443,4 443,4 450,1 426,5 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da FAO (2017). 
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O Brasil teve seu melhor desempenho, em termos de rendimentos, no ano de 

1980, atingindo uma produtividade de 661,4 quilos de cacau por unidade de hectare 

plantado. Na década seguinte, a Indonésia registrou um rendimento de 896,3 quilos de 

cacau por hectare, sendo esse o maior valor observado ao longo do período temporal 

ilustrado na Tabela 2. Nos anos 2000, o maior registro corresponde à Costa do Marfim, 

equivalendo a 700,6 quilos por hectares. Apesar dos valores atuais estarem abaixo dos 

picos observados nos anos anteriores, a Costa do Marfim, entre os países analisado, 

detém, atualmente, a liderança mundial em produtividade, cerca de 521,8 quilos por 

hectares, seguido por Gana com 510 kg/ha. Esses países superam a produtividade 

média mundial, que para o ano de 2014 foi de, aproximadamente, 426,5 kg/ha. 

De acordo com a Tabela 3, observa-se que o continente africano lidera as 

exportações de amêndoas de cacau, com uma média de, aproximadamente, 66% 

sobre o volume mundial, entre os anos de 2007 a 2013. Somente os países da Costa 

do Marfim e de Gana, para o mesmo período, tiveram uma representatividade média 

de 48% nas exportações mundiais. Em seguida, tem-se o continente asiático com 

participação média de 14%, decorrentes, majoritariamente, das exportações realizadas 

pela Indonésia. De forma semelhante, o percentual de 2% das exportações mundiais 

registrados pela Oceania são oriundos de um único país, Papua Nova Guiné. As 

Américas têm uma participação média de, aproximadamente 8% das exportações 

mundiais, ficando atrás do continente europeu, que registrou média de 12%, mesmo 

sem apresentar produção própria de cacau. Entre os países europeus, os Países Baixo 

e a Bélgica representam, em média, 83% das exportações desse continente, e cerca 

de 10% das exportações globais. 

Ainda analisando a participação dos países e continentes nas exportações de 

cacau, constata-se que, em termos monetários, no ano de 2013, as exportações 

mundiais de amêndoas de cacau, somavam, aproximadamente, 6,853 bilhões de 

dólares (US$). Desse valor, cerca de, 64% correspondem às exportações africanas, 

equivalentes a mais de 4,375 bilhões de dólares. Em seguida aparecem, em ordem de 

participação, a Europa (15%), as Américas (11%), a Ásia (8%) e a Oceania (2%).  
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Tabela 3 – Exportação de amêndoas de cacau (em mil toneladas), por continente e 

países selecionados, 2007 a 2013 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

África 1.758,4 1.745,5 1.930,3 1.631,6 2.407,4 2.079,2 1.777,7 
  Costa do Marfim 803,0 782,9 917,7 790,9 1.073,3 1.011,6 812,9 
  Gana 506,4 474,7 395,7 281,4 697,4 585,9 526,2 
Américas 173,0 153,6 218,3 225,4 253,7 273,6 312,0 
   Equador 80,1 80,1 124,4 116,3 157,8 147,3 178,3 
   R. Dominicana 39,5 32,8 60,7 55,1 51,0 65,6 63,6 
   Peru 4,3 5,5 7,6 11,3 20,3 26,8 31,2 
Ásia 399,7 392,2 461,9 465,5 240,5 214,3 236,0 
   Indonésia 379,8 380,5 439,3 432,4 210,1 163,5 188,4 
   Malásia 17,8 10,4 14,4 23,7 25,4 47,7 42,9 
Europa 379,0 335,7 321,5 311,3 358,1 368,4 352,2 
   Países Baixos 173,1 155,7 167,5 167,1 207,8 181,7 215,7 
   Bélgica 142,0 117,8 97,6 82,6 81,4 116,7 115,1 
   Alemanha 8,6 6,8 12,0 9,4 8,0 8,6 14,0 
Oceania 51,7 56,2 65,6 64,8 54,6 46,7 47,1 
   Papua Nova Guiné 46,9 51,6 59,3 57,8 47,3 38,4 40,8 
   Ilhas Salomão 3,6 3,5 4,9 5,3 6,2 6,9 4,2 
   Vanuatu 1,2 1,1 1,5 1,5 1,1 1,3 2,0 
Total 2.761,8 2.683,2 2.997,7 2.698,7 3.314,3 2.982,2 2.725,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FAO (2017). 

 

 

Figura 4 – Exportações de amêndoas de cacau (em milhões de US$) por continente, 
2000-2013 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FAO (2017). 
 

De acordo com a Tabela 4, observa-se que o continente europeu detém grande 

parcela das importações de amêndoas de cacau, com uma média de, 

aproximadamente, 60% sobre o volume mundial, entre os anos de 2007 a 2013. 

Destaca-se que os Países Baixos tiveram uma participação média de 22%, equivalendo 

à média da participação de todo o continente asiático sobre o volume global 

importado. Dentro do continente asiático, cerca de, 75% das importações são obtidas 
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do somatório do volume importado de três países: Malásia, Singapura e Turquia. As 

Américas têm uma participação média de, aproximadamente 18% das importações 

mundiais, somente os Estados Unidos representam 13%, enquanto o Brasil e o Canadá 

representam 2% cada. O continente africano e a Oceania tiveram valores percentuais 

inferiores a 1%, indicando que as importações nestas regiões não são representativas, 

em termos mundiais. Apesar disso, verifica-se que entre esses anos, em média 97% 

das importações africadas derivam da Tunísia e da Argélia, enquanto a totalidade das 

importações da Oceania são decorrentes do somatório da Nova Zelândia e da Austrália. 

  

Tabela 4 – Importações de amêndoas de cacau (em mil toneladas), por continente e 

países selecionados, 2007 a 2013 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
África 8,9 14,2 10,76 7,94 9,64 12,33 12,71 
   Tunísia 5,8 6,1 7,11 4,23 4,45 6,36 5,24 
   Argélia 2,2 7,86 2,92 3,04 4,46 5,34 7,29 
Américas 514,4 512,53 583,13 525,14 600,00 552,47 560,71 
   EUA 355,1 355,75 442,38 402,06 463,88 409,77 445,20 
   Brasil 91,3 73,36 74,12 47,61 32,52 54,89 17,00 
   Canadá 50,5 68,74 54,88 50,66 73,68 69,96 70,53 
Ásia 773,6 708,86 582,36 636,81 669,66 683,87 641,34 
   Malásia 438,5 398,25 290,02 319,44 327,08 339,01 311,61 
   Singapura 89,7 93,92 80,58 93,45 84,63 83,97 77,73 
   Turquia 67,7 59,26 58,61 68,22 77,66 81,67 82,19 
Europa 1.893,5 1.847,4 1.925,5 1.791,5 2.073,9 1.880,0 1.726,8 
   Países Baixos 628,2 680,94 731,81 686,06 784,32 682,45 630,80 
   Alemanha 354,2 334,03 348,44 341,27 446,89 369,45 292,42 
   Bélgica 188,0 178,46 157,42 160,24 201,47 197,98 235,75 
Oceania 1,1 1,31 1,29 1,57 1,12 1,86 1,67 
   Nova Zelândia 0,9 1,16 1,12 1,37 0,94 1,56 1,39 
   Austrália 0,2 0,15 0,17 0,20 0,18 0,30 0,29 
Total 3.191,5 3.084,3 3.103,0 2.962,9 3.354,3 3.130,6 2.943,2 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FAO (2017). 

 

Em termos monetários, no ano de 2013, o valor das importações mundiais de 

amêndoas de cacau, somavam, aproximadamente, 7,705 bilhões de dólares (US$). A 

Europa deteve a liderança, com mais de 4,648 bilhões de dólares. Seguida pela Ásia e 

pelas Américas, com, respectivamente, 1,615 e 1,403 bilhões de dólares. Os menores 

valores de importações foram registrados na África e na Oceania, juntos as 

importações desses dois continentes atingiram o equivalente a 37,23 milhões de 

dólares. 

A Figura 5 ilustra a evolução dos valores das importações de cacau, em 

amêndoas, por continente. Observa-se que, as importações do continente europeu 
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segue a mesma tendência da linha de exportação do continente africano, retratada na 

Figura 4. No contexto geral, o valor das importações registrou oscilações, no período 

de 2000 a 2013. Considerando o valor global das importações de cacau, após uma 

expansão de 3,5 entre 2000 e 2011, ocorreu uma redução de -0,22 no período de 

2011-2012, e de, aproximadamente, -0,30, entre os anos de 2011 e 2013.  

 

 

Figura 5 – Importações de amêndoas de cacau (em milhões de US$), por continente, 

2000-2013 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FAO (2017). 

 

A partir dos dados apresentados anteriormente, é possível calcular o saldo da 

balança comercial do cacau, em amêndoas, a partir da subtração entre exportações e 

importações.  A síntese desses resultados é descrita na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Balança comercial de cacau, em amêndoas, 2000 - 2013 (em US$ 1.000) 
Ano Exportações totais Importações totais Saldo total 

2000 2.217.209 2.432.336 -215.127 
2001 2.471.284 2.597.049 -125.765 
2002 3.957.458 3.676.972 280.486 
2003 4.366.283 5.200.391 -834.108 
2004 4.412.366 4.804.636 -392.270 
2005 4.412.797 5.015.924 -603.127 
2006 4.717.183 5.256.418 -539.235 
2007 4.964.060 6.273.395 -1.309.335 
2008 5.997.995 7.897.627 -1.899.632 
2009 7.973.559 8.722.543 -748.984 
2010 8.155.540 9.695.327 -1.539.787 
2011 9.621.400 10.950.687 -1.329.287 
2012 7.724.461 8.493.791 -769.330 
2013 6.853.432 7.705.278 -851.846 

Fonte: FAO (2017). 
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Verifica-se que, dentro do período observado, somente o ano de 2002 

apresentou superávit na balança comercial de cacau, equivalente a, aproximadamente, 

280,47 milhões de dólares. Nos demais anos, os saldos comerciais foram negativos. 

Para o ano de 2008, registrou-se o maior déficit comercial, superior a 1,899 bilhões de 

dólares. Em contrapartida, o menor índice negativo correspondeu ao ano de 2001, algo 

em torno de 125,76 milhões de dólares. Para o ano de 2013, o déficit atingiu um 

patamar de US$ 851,85 milhões. 

A Tabela 6 traz o saldo da balança comercial estratificado por continente, para 

os anos de 2007 a 2013. O continente africano e a Oceania obtiveram saldos positivos 

em todos os anos observados. Para o ano de 2013, o saldo comercial do cacau na 

África foi superior a US$ 4,34 bilhões, enquanto na Oceania equivaleu a US$ 131,05 

milhões. Por outro lado, o continente europeu registrou os maiores déficits, passando 

de US$ 3,04 bilhões, em 2007, para US$ 5,73 bilhões, em 2011, e finalizando com US$ 

3,65 bilhões em 2013.  

 

Tabela 6 – Saldo da balança comercial de cacau, em amêndoas, por continente, 2007-
2013 (em US$ 1.000) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

África 3.055.603 3.734.177 5.192.334 4.889.802 6.800.502 5.334.007 4.343.589 

Américas -599.935 -891.193 -1.012.390 -982.147 -1.091.290 -655.378 -629.215 

Ásia -821.514 -1.114.134 -436.673 -733.950 -1.460.606 -1.322.808 -1.042.614 

Europa -3.036.667 -3.733.375 -4.622.796 -4.903.462 -5.733.749 -4.245.977 -3.654.656 

Oceania 93.178 104.893 130.541 189.970 155.856 120.826 131.050 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FAO (2017). 
 

Ressalta-se que o comportamento da balança comercial, para a produção 

cacaueira, é influenciado por diversos fatores de natureza econômica e conjuntural, 

entre eles destacam-se: os custos produtivos e logísticos, sobretudo de 

armazenamento e de transporte, associados ao deslocamento da produção entre os 

países ofertantes e demandantes de cacau; as políticas comerciais adotadas por cada 

governo através da aplicação de impostos, alíquotas e cotas ao comércio internacional; 

a renda nacional dos países demandantes, que inferem sobre as quantidades 

importadas; a taxa de câmbio; e os preços do cacau e de seus subprodutos.  

Vale ressaltar, ainda, que o cacau é comercializado internacionalmente, não 

somente na forma de amêndoas, como também transformado em pó, pasta, manteiga 

e líquor de cacau. Desta forma, o somatório das exportações e importações desses 

subprodutos alteram significantemente o resultado da balança comercial. 



 

11 
 

 

Agradecimentos 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e à 

Universidade Estadual de Santa Cruz. 

 

 

Referências 

COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA – CEPLAC. 

Características gerais do cacau. 2017. Disponível em: < 

http://www.ceplac.gov.br/radar/cacau.htm>. Acesso em: 27 de mar. 2017. 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATION – FAO. Faostat. 

Disponível em: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>. Acesso em: 29 mar. 

2017. 

 

INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATION – ICCO. Annual Report 2012/2013. 

2014. Disponível em: <https://www.icco.org/about-us/icco-annual-report.html>. 

Acesso em: 28 mar. 2017. 

 

SODRÉ, G. A.; VENTURINI, M. T.; RIBEIRO, D. O.; MARROCOS, P. C. Extrato da casca 

do fruto do cacaueiro como fertilizante potássico no crescimento de mudas de 

cacaueiro. Rev. Bras. Frutic., Jaboticabal , v. 34, n. 3, p. 881-887, Sept. 2012. 


