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NOTA TÉCNICA CTEI nº 101/2022
Elaboração conjunta – GT-DESENVOLVE/GT-AGROPEC
Assunto: Avaliação do “Projeto de Fortalecimento da Cadeia do Cacau no
Espírito Santo” no âmbito do PG-18 (Programa de Desenvolvimento e
Diversificação Econômica)

1. Introdução
Considerando as Cláusulas 129 a 131 do Termo de Transação e de
Ajustamento de Conduta (TTAC), elaborou-se no âmbito do GT-Desenvolve esta
minuta de Nota Técnica sobre este projeto para apresentação junto à Câmara
Técnica de Economia e Inovação (CT-EI).

Para tal análise considerou-se:
● Plano de Trabalho Projeto de Fortalecimento da Cadeia do Cacau no
Espírito Santo CocoaAction Brasil / Imaflora;
● Nota técnica nº 96/2021;
● Ofício: FR.2021.1877 Nº IBAMA: 02001.004150/2016-83 (CTEI), 19 de
novembro de 2021.

2. Caracterização do Projeto
• Valor Total – Fundação Renova: R$ 1.372.960,00
• Contrapartida:
✔ CocoaAction

R$ 1.291.301,74

✔ SENAR-ES

R$ 1.166.000,00

✔ Prefeitura de Linhares

R$ 508.000,00

✔ Outros parceiros

R$ 396.490,00

• Duração: 24 (vinte e quatro) meses
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• Abrangência e público do projeto :
✔ Linhares e região, em especial na bacia do Rio Doce.
✔ Meta geral: 300 produtores envolvidos sendo: 75 jovens e 50 mulheres
✔ 30 técnicos
✔ 08 dias de campo
✔ Pequenos e médios produtores de cacau
✔ Produtores e produtoras atingidos
✔ Técnicos públicos e privados

3. Considerações gerais
Por meio dos representantes da Câmara Técnica de Economia e Inovação
foi elaborada a NT nº 96/2021 onde foram feitas algumas recomendações, os
quais passaram por validação interna pela Fundação Renova. O resultado da
validação interna culminou em uma nova versão do “Projeto de Fortalecimento
da Cadeia do Cacau no Espírito Santo” que foi enviada para análise da CTEI por
meio do FR.2021.1877 Nº IBAMA: 02001.004150/2016-83 (CTEI). Após análise
do documento do projeto de “Projeto de Fortalecimento da Cadeia do Cacau no
Espírito Santo” e, considerando a apresentação do tema pela Fundação Renova
na 13ª Reunião Ordinária do GT-DESENVOLVE foi elaborada a presente Nota
Técnica.
Conforme o Plano de Trabalho apresentado, o projeto envolve a
participação de 12 entidades representativas, sendo a IMAFLORA – Instituto de
Manejo e Certificação Florestal e Agrícola a responsável pela execução técnica.
O “Projeto de Fortalecimento da Cadeia do Cacau no Espírito Santo” é
altamente relevante, um passo importante da Fundação Renova no sentido de
produzir uma ação de caráter econômico e social que efetivamente beneficie as
populações atingidas, em particular as mais vulneráveis.

4. Análise Comparativa
Abaixo serão destacadas as recomendações que constaram na Nota
Técnica nº 96/2019/CT-EI e a análise de cada um deles, considerando as
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justificativas apresentadas pela Fundação Renova, assim como, o novo projeto
apresentado. Deste modo, constam da Nota Técnica as observações realizadas
anteriormente e a análise a partir da última versão apresentada por meio do
FR.2021.1877 em 19 de novembro de 2021:
Parecer da CT-EI: Recomenda-se a adequação do público beneficiário,
detalhando de forma mais clara: 300 no total, sendo que destes, no mínimo
serão 75 jovens (homens e mulheres) e 50 mulheres.
● A Fundação Renova informou que essa recomendação estava descrita no
item 9 do Plano de Trabalho, que trata do Marco Lógico e no objetivo
específico 6, conforme página 13 do documento.

Parecer da CT-EI: Recomenda-se a criação de processo de participação
social e seleção dos beneficiários, garantindo a participação de pequenos
produtores, em especial os atingidos diretamente.
● A Fundação Renova informou que essa recomendação estava descrita no
item 8 do Plano de Trabalho, que trata do processo de governança,
conforme página 9 do documento.

Parecer da CT-EI: Recomenda-se a criação de ações voltadas à preparação
do produtor para comercialização.
● A Fundação Renova informou que essa recomendação estava descrita no
item 10 do Plano de Trabalho, que trata do Descritivo das Atividades,
conforme página 16 do documento, assim como no item 9, Marco Lógico.

Parecer da CT-EI: Recomenda-se o detalhamento das atividades bem como
do orçamento.
● A Fundação Renova informou que essa recomendação estava descrita no
item 10 do Plano de Trabalho, que trata do Descritivo das Atividades,
conforme página 16 do documento, assim como no item 9, Marco Lógico.

Parecer da CT-EI: Recomenda-se o maior detalhamento da implantação das
Unidades Demonstrativas.
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● A Fundação Renova informou que essa recomendação estava descrita no
item 10 do Plano de Trabalho, que trata do Descritivo das Atividades,
conforme página 16 do documento, assim como no item 9, Marco Lógico.

Parecer da CT-EI: Solicita-se que as devidas adequações sejam feitas no
menor tempo possível para celeridade nos trâmites de aprovação dentro
da Câmara Técnica.
● A Fundação Renova encaminhou no prazo de 09 (nove) dias um ofício o
plano de trabalho do projeto e anexos com as adequações propostas pela
CT-EI.

5. Conclusão
Após apresentação pela Fundação Renova na 13ª Reunião Ordinária do
GT-Desenvolve, no dia 11/01/2022, e discussão das adequações realizadas no
projeto entre os membros, atingidos e Fundação Renova, resultando em
consenso. Recomenda-se a aprovação do “Projeto de Fortalecimento da
Cadeia do Cacau no Espírito Santo” e anexos.

Vitória, 11 de janeiro de 2022.
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