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RESUMO 
O Movimento Bean to Bar é uma atividade recente da gastronomia, que é entendida 
como uma filosofia de trabalho onde o chocolate é feito, com características de 
produção artesanal, do grão até a barra. Ele é pautado em alguns pilares que versam 
sobre respeito pelo cacau, relação transparente entre produtores e controle da cadeia 
produtiva. A gastronomia criativa, por sua vez, trata sobre as mudanças que podem 
ocorrer em uma comunidade por meio de experiências realizadas por este setor, seja 
com produtos ou serviços alimentares. O objetivo desta pesquisa foi analisar a 
interação promovida pelo Movimento Bean to Bar no Brasil no contexto da 
Gastronomia Criativa. Esta pesquisa tem abordagem qualitativa, natureza básica e 
objetivo exploratório e descritivo. Foram feitas sete entrevistas, onde todos os 
respondentes possuem dois anos ou mais de experiência no ramo bean to bar. 
Primeiramente, a coleta de dados foi feita através de um instrumento aberto enviado 
por meio eletrônico, onde os entrevistados puderam escolher entre responder as 
perguntas diretamente pelo e-mail ou por entrevista via zoom. A análise de dados 
consistiu em comparar aspectos semelhantes e divergentes das respostas dos 
entrevistados com base nas categorias de análises propostas por Bardin (2011). É 
possível aferir que os entrevistados não tinham familiaridade com o conceito da 
Gastronomia Criativa. Mas, ao explicar sobre o termo, notou-se que os mesmos 
acreditam que há uma aproximação das ações praticadas com o conceito de 
gastronomia criativa e o Movimento Bean to Bar com o citado conceito, principalmente 
no que diz respeito às variáveis meio ambiente, comunidade gastronômica e festivais 
gastronômicos. 
 
Palavras-chaves: Bean to Bar, Gastronomia Criativa, Cadeia Produtiva, Chocolate 
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ABSTRACT 
The Bean to Bar Movement is a recent gastronomic activity, and is understood as a 
work philosophy in which chocolate is made with characteristics of artisanal production, 
involving the production of cocoa beans through to the finished chocolate bar. It is 
based on some fundamental concepts, such as respect for the cocoa industry, a 
transparent relationship between producers, and control of the production chain. 
Creative gastronomy, meanwhile, addresses the changes that can occur in a 
community through experiences produced by this sector, whether through food 
products or services. The aim of this research was to analyze an interaction promoted 
by the Bean to Bar Movement in Brazil in the context of Creative Gastronomy. This 
research uses a qualitative approach, basic nature, with exploratory and descriptive 
objectives. Seven interviews were conducted, all the respondents of which had at least 
two years of experience in the bean to bar business. First, data were collected through 
an open-ended survey, sent out by electronic means, and the respondents were asked 
to choose between sending their responses by email, or taking part in a Zoom 
interview. The data analysis consisted of comparing similar and divergent aspects of 
the respondents’ responses, based on Bardin’s categories of analysis (2011). It was 
found that the interviewees were not familiar with the concept of Creative Gastronomy, 
but once the term had been explained to them, they noted a similarity between the 
actions practiced under the concept of creative gastronomy and those of the Bean to 
Bar Movement, particularly in regard to the variables environment, gastronomic 
community, and food festivals. 
Keywords: Beans for Bar, Creative Gastronomy, Production Chain, Chocolate 
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INTRODUÇÃO 
Este capítulo abordará, por meio de revisão bibliográfica, a Gastronomia Criativa 

e o Movimento Bean to Bar. Será apresentada a temática bean to bar e as atuais 

características do movimento; os objetivos geral e específicos da presente pesquisa; 

bem como a justificativa de escolha do tema que será a base desta dissertação.  

 

1.1 Contextualização  
Ao ser abordado o termo “gastronomia criativa”, é possível que isto seja 

entendido como o lado criativo da profissão ou até do dia a dia da cozinha em si. Seja 

na criação de novos pratos, na utilização de ingredientes diferenciados, no emprego 

de técnicas específicas, na elaboração de cardápios ou na forma de se apresentar um 

prato, é fato que o lado criativo dessa profissão é muito importante e também utilizado 

rotineiramente (RIBEIRO, MARQUES, FLORES FILHO, 2016). 

Porém, para a presente dissertação, a Gastronomia Criativa será utilizada a 

partir da perspectiva da Economia Criativa da UNESCO, que em 2004 estabeleceu 

uma Rede de Cidades Criativas para propor mudanças favoráveis às cidades através 

da cultura, sociedade e economia. O objetivo da formação da rede de cidades criativas 

é desenvolver grupos ao redor do mundo, fazendo com que sejam trocados 

conhecimentos, experiências e práticas para promover a economia local e o 

desenvolvimento social através de indústrias criativas. Atualmente existem sete 

campos criativos reconhecidos: artesanato e folclore, design, cinema, gastronomia, 

literatura, novas mídias e música (UNCTAD, 2010; UNESCO, 2020). 

No campo da gastronomia, Junqueira (2018) destaca oito aspectos específicos 

para que seja possível identificar a formação de uma cadeia produtiva criativa na 

gastronomia. Dentre estes aspectos, alguns são importantes para se entender a 

presente pesquisa e a ligação da gastronomia criativa com o Movimento Bean to Bar, 

principalmente quando se fala sobre o respeito pelo meio ambiente, comunidade 

gastronômica, festivais gastronômicos e promoção do desenvolvimento sustentável 

dos produtos locais.  

O Movimento Bean to Bar pode ser entendido como uma filosofia de trabalho 

onde o chocolate é feito do grão até a barra, com características de produção 

artesanal e em pequenos lotes. O objetivo é destacar o sabor do cacau, utilizando 

ingredientes puros, sem aromatizantes e sem substitutos para a manteiga de cacau. 

O movimento também é pautado na transparência da cadeia de produção, com 
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relacionamento justo com o produtor de cacau, preocupação com o ser humano e com 

o ambiente. No Brasil, é considerado um movimento recente, mas que já possui 

chocolates premiados internacionalmente (CHOCOLATA, 2020; FRANGIONI, 2019). 

No Brasil, quando estuda-se sobre a produção e consumo de chocolate, é 

possível notar uma mudança de comportamento da população entre as décadas de 

1990 e 2000. Até o final da década de 1990 a indústria produzia para o mercado de 

massa, onde os consumidores brasileiros compravam bens de consumo fabricados 

nacionalmente. O aumento do poder de compra da população brasileira da década de 

2000 fez com que o padrão de consumo ficasse mais refinado. Foi então que 

empresas como Barry - Callebaut e Lindt & Sprüngli começaram a investir no país, se 

associando ao mercado premium ou gourmet e virando uma referência de qualidade 

no Brasil (VIOTTO, SUTIL e ZANETTE, 2018; LEITE, 2018).  

O mercado bean to bar brasileiro pode ser dividido em dois públicos. O primeiro 

é o consumidor que está conhecendo o movimento e que, por falta de informações, 

acaba decidindo sua compra com base nas embalagens, premiações e fotos do 

produto. O segundo é aquele que já experimentou vários produtos e que tem suas 

preferências com relação a marcas e sabores bem definidas. Estes consumidores, em 

sua maioria, dão preferência aos chocolates intensos e cada vez mais buscam 

produtos 100% cacau, ou seja, aquele sem adição de ingredientes e açúcares 

(CHOCOLATA, 2020). 

Mesmo com um público bem definido e com um potencial de mercado 

considerável, o chocolate bean to bar ainda não atingiu a grande massa. Segundo a 

Associação Bean to Bar Brasil (2020), isso ocorre, principalmente, pela falta de 

informação. Seja com relação aos processos de produção, aos benefícios e às 

possibilidades culinárias envolvidas. Além disso, Viotto, Sutil e Zanette (2018) 

abordam que há uma concorrência com chocolate belga, produto já legitimado como 

sinônimo de qualidade no Brasil. 

Com relação ao mercado do cacau, principal matéria-prima do chocolate, é 

possível dividir o fruto em dois grupos: o cacau commodity (bulk) e cacau fino. A 

diferença principal está nas características das amêndoas, que, no cacau fino, 

apresentam sabores florais, frutados, com notas de madeira, nozes e outros, além de 

ter mais sabor por conta de características genéticas e pelo próprio processamento 

pós-colheita. O comum é mais produtivo e não tão saboroso. Seu processamento não 

exige grandes cuidados, pois será comprado por moageiras que acabam misturando 
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aromatizantes na massa. Por esta razão, o que importa é o preço final, que acaba 

sendo mais barato (LEITE, 2018; FRANGIONI, 2019). 

 

1.2 Problema de Pesquisa  
O chocolate, produto feito a partir das sementes de cacau fermentadas e 

torradas, é uma iguaria apreciada há anos pelos povos. Sulis e Camargo (2020) 

afirmam que ao trazer a temática para o meio acadêmico, é possível encontrar 

estudos que ligam o mesmo com a área da nutrição, química, medicina, história, 

antropologia e sociologia. Na gastronomia, é possível falar sobre a temática 

abordando desde as formas de se utilizar o chocolate como matéria-prima em um 

prato, como também falar sobre sua composição, propriedades, evolução de consumo 

e tendências de mercado. 

Com relação aos tipos de chocolate existentes no mercado, Leite (2018) afirma 

que, pela falta de padrões definindo cacau de especialidade e cacau fino; pela falta 

de informações sobre dados de preços e volume de produção de chocolate premium 

ou gourmet, entre outros, é difícil caracterizar o chocolate fino. Mesmo assim, em seu 

estudo, o autor divide o tema em três categorias: chocolate premium/gourmet, 

chocolate fino e chocolate comum, que é aquele que atende à legislação vigente do 

país, seja com relação à qualidade de processo e produto, como também em relação 

ao percentual mínimo de cacau que o chocolate deve ter. Além destas características, 

o chocolate comum é feito a partir do cacau commodity e é ele que disputa o mercado 

no âmbito de escala/volume e custo. 

Os outros dois chocolates, que são o fino e o premium/gourmet podem ser 

confundidos por conta da nomenclatura e pela falta de clareza com relação à produção 

e consumo, conforme apontam Leite (2018) e Frangioni (2016). Ainda assim, é 

possível notar algumas diferenças e semelhanças entre os produtos, conforme quadro 

abaixo: 
 
Quadro 1: Características dos chocolates 

Chocolate premium/gourmet Chocolate fino 

Pode utilizar cacau commodity e fino como 
matéria-prima 

Utiliza apenas cacau fino como matéria-prima 

Admite características de produção industrial, 

tais como tecnologia e a produção em larga 

escala 

Produção em micro lotes, com variedades, 

aromas e sabores de um lote de cacau 
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Chocolate premium/gourmet Chocolate fino 

Admite alguns defeitos que são minimizados 

durante o processo industrial, através da adição 

de aromas e outros ingredientes 

Não apresenta defeitos, sendo esta uma das 

principais características do produto 

Pode utilizar lecitina  

Aceita lecitina em pequena porcentagem (entre 

0,3% e 0,4%), o que não vai descaracterizá-lo 

como chocolate fino 

Utiliza apenas manteiga de cacau Utiliza apenas manteiga de cacau 

Embalagem refinada que transmite valor através 

da sofisticação do produto 

Apresenta embalagem caprichada e impecável, 
onde demonstra que a apresentação teve o 

mesmo cuidado que a fabricação  

Fonte: Elaborado pela autora (2020) a partir de Leite (2018) e Frangioni (2016) 

 
Como complemento do quadro, é importante tratar sobre o mercado de chocolate fino 

e como o mesmo se relaciona com o Movimento Bean to Bar. 

Conforme citam Leite (2018) e Frangioni (2016 e 2019), no mercado de 

chocolate fino existe um relacionamento direto e de longo prazo com os produtores; 

ele admite transparência e práticas sustentáveis na obtenção de matéria-prima e por 

ser fabricado em pequenos lotes, o foco está no sabor do produto. Este produto 

também transmite valor, pois o consumidor não compra o produto, e sim o conceito 

de uma cadeia sustentável. Sendo assim, entende-se que os produtos e processos 

de produção e comercialização de chocolates promovidos pelo Movimento Bean to 

Bar também atendem as características de chocolate fino. 

A partir do contexto apresentado, construiu-se a pesquisa conforme as etapas 

citadas na figura 1. Primeiramente tem-se a definição do tema, que é assunto geral 

do estudo e que possui caráter amplo, pois a gastronomia criativa pode envolver 

diversas áreas de estudo.. Após, vem o problema, ou seja, a situação que necessita 

de discussão, investigação, decisão ou solução. Este é seguido pelo objeto de estudo, 

aquilo que o pesquisador pretende estudar através de métodos empíricos. 

Finalizando, vem a pergunta que o pesquisador deseja responder com seu estudo 

(PRODANOV e FREITAS, 2013; DEMO, 2000). 
Figura 1: Construção da pesquisa 
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Fonte: organizado pela autora (2020) a partir de PRODANOV e FREITAS, 2013; DEMO, 2000 
 
O Movimento Bean to Bar foi o objeto de estudo desta pesquisa, e o foco foi o 

Movimento no cenário brasileiro, buscando levantar as suas características 

contemporâneas, bem como com os atores que participam da sua cadeia produtiva. 

Tal processo busca responder a seguinte pergunta: Como o Movimento Bean to Bar, 

no Brasil, vem incorporando os preceitos da Gastronomia Criativa? 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar a interação promovida pelo Movimento Bean to Bar no Brasil no contexto da 

Gastronomia Criativa.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Descrever os princípios, as diretrizes e as ações assumidas pelo Movimento Bean 

to Bar no Brasil; 

2. Reconhecer a cadeia produtiva do Cacau ao chocolate promovida pelo Movimento 

Bean to Bar no Brasil;  
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3. Analisar a percepção dos produtores de chocolate do Bean to Bar do Brasil quanto 

a relação com a Gastronomia Criativa.  

 

1.4 Justificativa 
A presente dissertação teve como objetivo analisar a interação da Gastronomia 

Criativa no Brasil com os movimentos gastronômicos que estão surgindo nos últimos 

anos. Para isso, foi realizado um estudo sobre a produção dos chocolates no Brasil, 

analisando, mais especificamente, o Movimento Bean to Bar. 

Para a justificativa da temática, primeiramente traz-se o interesse pessoal da 

autora pelo movimento em questão, pois, além de ter formação em gastronomia, a 

mesma também está se especializando na área de chocolates. Além disso, também 

acredita-se que o movimento carrega consigo alguns assuntos relevantes, que serão 

abordados nos parágrafos seguintes, e que devem estar presentes não só nas 

discussões sobre a cadeia produtiva do cacau, mas também no meio acadêmico.  

O comportamento do consumidor é algo extremamente importante quando se 

estuda o movimento bean to bar. Fontes (2013) aborda que nos últimos anos o 

interesse do consumidor em qualidade e segurança alimentar vem crescendo, e, a 

partir disso, as pequenas empresas agroindustriais de cacau e chocolate devem 

buscar diferenciação dos seus produtos através de transparência nos processos 

produtivos, ideia que colabora com a essência do bean to bar e com a importância de 

se estudar o movimento. 
Já Falcão (2017) analisa o movimento bean to bar como um nicho de mercado 

pequeno, mas com grande potencial de crescimento no Brasil. Através de entrevistas 

com fabricantes artesanais de chocolate, o autor descobriu que este segmento vem 

ganhando forças. Segundo ele, os consumidores estão optando por alimentos mais 

saudáveis, bem como estão interessados em produtos que valorizam a sua origem 

local, tendência que vem sendo cada vez mais difundida e estudada no ramo da 

gastronomia.  

Com relação ao cacau, Hashimoto (2015) apresenta algumas ideias desta 

matéria-prima a partir da visão do mercado atual. Para a autora, no nicho de chocolate 

gourmet, as amêndoas do fruto devem ter alto padrão de qualidade e devem ser 

obtidas através de cacau fino ou cacau commodity que precisam passar por 

processamento diferenciados. Já as indústrias que produzem chocolate em grande 

escala precisam apenas de amêndoas com qualidade mínima aceitável.  
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No contexto econômico, Hashimoto (2015) aborda sobre a relevância e sobre o 

crescimento da cacauicultura no Brasil. Segundo ela, o país é o único local onde existe 

a cadeia produtiva completa deste segmento pois aqui há ampla produção agrícola do 

fruto, capacidade produtiva para processar esse cacau e também grande produção e 

consumo do produto final, o chocolate. 

Discorrendo sobre a pesquisa e o meio acadêmico, traz-se mais uma justificativa 

para a escolha do tema. Pesquisas com corte temporal de 2015 até 2020 foram feitas 

nas principais bases de dados acadêmicos, sendo elas: Ebsco, Science Direct, Scielo 

e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Essa pesquisa mostrou que, 

mesmo com o crescimento e a importância do movimento, não há estudos falando 

especificamente sobre o bean to bar e nem relacionando o mesmo com a Gastronomia 

Criativa. Com isso, fica clara a escassez de publicações sobre o objeto de estudo e 

considera-se esta a principal justificativa para a realização da presente dissertação. 

 

1.5 Estrutura da pesquisa 
Esta dissertação é composta por 05 capítulos. O primeiro, formado pela 

Introdução, apresenta uma contextualização sobre o tema, para que assim o leitor 

tenha maior familiaridade com a pesquisa. Após esta contextualização, explana-se 

sobre o problema da pesquisa, bem como os objetivos geral e específicos. Finalizando 

esta primeira etapa, tem-se a justificativa da pesquisa e a importância da mesma para 

o meio acadêmico. 

O segundo capítulo traz a Fundamentação Teórica da dissertação. Nele, 

escolheu-se trabalhar com três eixos específicos, onde o primeiro é formado pelos 

conceitos e definições de Economia e Indústria Criativa; o segundo aborda sobre a 

gastronomia, as tendências e os movimentos que fizeram com que a área se 

desenvolvesse ao longo dos anos. Por fim, o terceiro eixo traz a Gastronomia Criativa 

em consonância com o Movimento Bean to Bar, destacando assim os pontos em 

comuns das duas áreas. 

O terceiro capítulo é formado pela Metodologia da pesquisa. Ele foi dividido em 

cinco partes, onde a primeira é formada pela caracterização da pesquisa; a segunda 

aborda sobre os procedimentos da mesma; o terceiro traz o objeto da pesquisa; o 

quarto informa sobre o instrumento de coleta de dados e o quinto apresenta os 

procedimentos para analisar estes dados. 



 18 

O quarto capítulo apresenta os resultados que foram obtidos através das 

entrevistas e também a discussão dos mesmos de acordo com os autores que foram 

utilizados na fundamentação teórica da presente dissertação. Já o quinto e último 

capítulo apresenta as considerações finais do trabalho, bem como as limitações do 

mesmo, que são importantes para que futuros estudos sejam feitos nessa área. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Este capítulo irá abordar a temática da pesquisa a partir de revisão teórica. Tal 

revisão será imprescindível para a análise dos resultados da mesma. Sendo assim, 

esta etapa busca levantar dados bibliográficos referentes ao tema escolhido, e, além 

disso, também busca contextualizar o tema a partir dos tópicos escolhidos.  

 

2.1 Gastronomia 
A gastronomia é entendida como uma área multidisciplinar pois engloba 

conceitos da nutrição, sociologia, história, economia e administração. Apesar de ser 

difícil conceituá-la com um termo único, pois a mesma trata de aspectos intangíveis, 

tais como cultura, técnicas, experiências, preparos, receitas e seus próprios símbolos 

e valores, é possível traçar um paralelo estudando a área com base nos autores que 

são referência na área no Brasil e no exterior (OLIVEIRA e CAVIGNAC, 2017; LOSS, 

2018) 

Segundo Brillant-Savarin (1995), a gastronomia se refere à relação do homem 

com a comida, onde, através de uma alimentação saudável, o mesmo irá zelar pela 

sua saúde. Kathryn Woodward (2000) trata sobre a cozinha como forma de cultura e 

identidade dos povos, abordando que, mesmo que surjam mudanças alimentares ao 

longo do tempo, o homem continuará a expressar sua cultura e a se identificar através 

da alimentação. Araújo et al. (2005) trazem outra relação para o termo, pois a 

gastronomia se relaciona com história cultural da alimentação e seu contexto está em 

receber influências do passado para aperfeiçoar os processos com técnicas atuais. 

No Brasil, Gilberto Freyre (2006) e Câmara Cascudo (1983) são autores 

clássicos que também estudaram a formação da gastronomia e suas influências 

culturais. Os dois, em suas respectivas obras, discorrem sobre a alimentação 

brasileira a partir do tripé índio – negro – branco. Freyre (2006) aborda as questões 

da cana de açúcar no período da colonização brasileira, já Cascudo, com a célebre 

frase “diga-me o que você come, eu te direi quem você é” (1983, p. 441) aborda o ato 

de comer e o homem no contexto social, psicológico e cultural. 

Massimo Montanari (2013) explana sobre o lado cultural da gastronomia, 

abordando que as pessoas criam suas refeições com o que é oferecido pela natureza, 

utilizando técnicas para o preparo e escolhendo seus alimentos por meio de critérios 

culturais. O autor também aborda sobre a relação cultural entre o homem e a 
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sazonalidade dos produtos alimentares. Para ele, o ideal seria existir equilíbrio entre 

homem e natureza, não havendo assim modificações no que é natural. 

 

2.1.1 Movimentos e tendências  

A gastronomia também é pautada nos movimentos e tendências, sendo esta 

outra forma de se entender e estudar a área. Aqui, é importante destacar que a maioria 

destas tendências e movimentos surgiram a partir de causas sociais e que os mesmos 

são consolidados na história da gastronomia (CASTRO; MACIEL e MACIEL, 2016). 

Sendo assim, para melhor compreensão desta história, foi traçada uma linha do tempo 

que está ilustrada na figura 2 e que será discutida nos próximos parágrafos. 
 
Figura 2: Linha do tempo da gastronomia 

 
Fonte: elaborado pela autora (2020) a partir de Weber e Matthews, 2008; Vegan Society, 2014; Tognini, 
2000; Rao, Monin e Durand, 2003; Gentile, 2016; Jones e Long, 2017; Pellerano, 2013. 
 
Conforme literatura, a história do veganismo e o vegetarianismo se intercala em 

alguns momentos. Segundo a Vegan Society (2014), Donald Watson se reuniu com 

alguns vegetarianos em 1944 para discutir sobre dietas e estilo de vida vegetarianos. 

Até aquele momento, existia uma concordância sobre não se consumir leites e 

derivados, porém, ainda não havia formalização sobre a causa animal. Sendo assim, 

este grupo criou o termo “vegan”, que comtemplava as três primeiras letras e as duas 

últimas letras da palavra “vegetarian”.  

Atualmente, conforme portal WVegan (2019), existem cerca de 240 restaurantes 

veganos e vegetarianos no Brasil, além disso, é crescente o número de lanches e 

pratos desta categoria em lanchonetes e restaurantes que não são desta temática. 

Com relação à população, estima-se que no país existem 30 milhões de vegetarianos 

e 7 milhões de veganos, e que esse número aumenta a cada ano, demonstrando 

assim a importância do estudo para a área da gastronomia e também a consolidação 

da tendência. 

A segunda tendência consolidada na gastronomia, segundo Tognini (2000), data 

do final da década de 1950. A ascensão do fast-food se deu por vários fatores, alguns 
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deles sociais, como explana Pollan (2014). Para o autor, esse tipo de alimentação fez 

com que as pessoas pudessem experimentar novos sabores de forma rápida, mesmo 

que sozinhos. E, com o aumento da jornada de trabalho, esta se tornou uma opção 

viável e de fácil acesso para a população, fato este que perdura até os dias atuais. 

A Nouvelle Cuisine surgiu em contraposição à culinária clássica, que até então 

era a favor dos cardápios longos, grandes estoques e longos rituais na cozinha e no 

próprio processo de consumo. Essa nova tendência, que data da década de 1970, foi 

pautada por 10 mandamentos escritos por Henri Gault e Christian Millau, críticos 

gastronômicos da época. Além dos mandamentos, começou a se falar sobre a 

importância da boa relação do chef com os produtores locais e também sobre a 

utilização de ingredientes naturais (RAO, MONIN e DURAND, 2003; ZANETI, 

SCHNEIDER, 2016).  

O Slow Food, juntamente com seu manifesto pela qualidade, é um dos 

movimentos de maior impacto na história da gastronomia, pois, até os dias atuais, é 

muito discutido dentro dos empreendimentos da área e também no ambiente 

acadêmico. Ele surgiu devido às causas sociais e políticas na Itália, através de três 

jovens ativistas: Carlo Petrini, Azio Citi e Giovanni Ravinale. Dentre os ideais, eles 

falavam sobre qualidade de vida com relação à acesso a cultura e a valorização da 

alimentação para todas as classes. O movimento também surgiu como um 

contraponto à cultura do Fast Food, que cada vez mais se fazia presente na vida das 

pessoas naquela época (GENTILE, 2016; PETRINI, 2015). 

É importante destacar os ideais do Movimento Slow Food e perceber que os 

mesmos continuam atuais. Petrini (2015) enfatiza os três principais, que dizem que 

um alimento deve ser “bom, limpo e justo”. “Bom” dando atenção não só às suas 

características organolépticas, mas também ao que isso se relaciona com a cultura 

de quem come, pois nem sempre o que é bom na América do Sul é bom na África. 

“Limpo” no sentido da sustentabilidade e durabilidade do alimento, pois deve-se 

respeitar a biodiversidade e evitar desperdícios. E “justo” para não haja exploração da 

mão de obra e para que haja respeito ao dinheiro de quem compra o alimento.  

A década de 1990 também foi marcada por tendências gastronômicas 

importantes, dentre elas, as mais conhecidas são o Comfort Food, a Gastronomia 

Molecular e o KM Zero, também conhecido nos Estados Unidos como Food Miles ou 

Chilometro Zero, na Itália. Neste momento da revisão de literatura, nota-se que alguns 
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dos movimentos são tidos como derivações ou até evoluções de outros movimentos, 

como é o caso do KM Zero, que tem traços marcantes do já citado Slow Food. 

O termo Comfort Food foi falado algumas vezes entre as décadas de 1970 e 

1980, mas, foi apenas na década de 1990 que ele começou a ser discutido e 

popularizado. Ele aborda a alimentação e o ato de comer por meio dos conceitos de 

nostalgia e sensação de bem-estar que trazem conforto psicológico e emocional. Por 

ser muito pessoal, o Comfort Food não define os alimentos que fazem parte ou não 

deste movimento, pois cada indivíduo tem sua própria lembrança. O que se discute é 

que os alimentos, em sua maioria são mais calóricos, pois são ricos em açucares e 

carboidratos e que tendem a ser associados com infância e comida caseira (JONES 

e LONG, 2017; SPENCE, 2017). 

Os cientistas Nicholas Kurti e Hervé This podem ser considerados os maiores 

estudiosos da Gastronomia Molecular. Eles começaram a estudar a ciência dos 

alimentos para compreender a complexidade dos sabores e das preparações do dia 

a dia. A partir dessas ideias, surgiu a maior revolução na gastronomia, algo que não 

se via desde a época da Nouvelle Cuisine. Novos chefs entraram no movimento e por 

conta dos desafios existentes, alguns equipamentos, utilizados até hoje nas cozinhas, 

foram desenvolvidos para facilitar os processos (ATALA e DÓRIA, 2008; 

PELLERANO, 2013). 

O KM Zero é pautado em conceitos de sustentabilidade ambiental e alimentos 

orgânicos. A crescente preocupação com a emissão de gases fez com que 

pesquisadores chegassem à conclusão de que energia doméstica, comida e 

transportes causam grandes impactos ao meio ambiente. Sendo assim, na década de 

1990, o Reino Unido concebeu o termo Food Miles através de um relatório sobre 

sustentabilidade alimentar. Além disso, varejistas e defensores ambientais 

começaram a defender a compra de insumos de fornecedores locais durante todas as 

estações do ano (WEBER e MATTHEWS, 2008).  

Existem muitas vertentes definindo o KM Zero, algumas delas tratando este 

movimento em paralelo com o Slow Food e outras abordando sobre fatores sociais e 

culturais na alimentação. Porém, é importante destacar que uma das vertentes 

principais diz respeito às distâncias físicas, como tende o próprio nome do movimento. 

Assim, para o KM Zero, define-se que um produto é local desde que este esteja num 

raio de 100km dentro do qual estão situados os locais de produção de matéria-prima 

e consumo (BAZZANI e CANAVARI, 2017 apud HAND e MARTINEZ 2010). 
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2.2 Economia Criativa  
Segundo a UNCTAD (2010), o termo “Economia Criativa” surgiu em 2001 em um 

livro de Jonh Howkins, onde o autor tratava sobre o relacionamento entre economia e 

criatividade. Em tal livro, Howkins (2001) abordava que a economia e a criatividade 

não eram coisas novas, porém, a novidade estava em juntar os dois termos e assim 

criar novas formas de relações, valores e riquezas, onde a sociedade pudesse sua 

cultura, desenvolvimento com foco no ser humano, inclusão social e até a 

sustentabilidade ambiental.  

Por sua vez, Landry (2011) aborda que a trajetória da criatividade começou 

antes, ainda nos anos 1980, com a comunidade artística, que à época buscava 

justificativa para seus valores econômicos. Assim, o conceito eclodiu nos Estados 

Unidos e logo após no Reino Unido e Austrália, sendo seguido pela Europa e demais 

países na década de 1990. O autor afirma que os variados estudos econômicos da 

época tiveram grande influência no movimento criativo, pois os mesmos enfatizavam 

a importância da criatividade para a economia, para os artistas e também para as 

cidades. 

Em paralelo com as ideias acima, Silva e Silva (2018, p. 309) afirmam que a 

economia criativa também agrega outros conceitos importantes, onde: “Da economia 

da experiência, reconhece o valor da originalidade; da economia do conhecimento a 

importância da tecnologia e geração dos direitos da propriedade intelectual. E da 

economia da cultura, a valorização do intangível cultural e não imitável”. Com relação 

aos resultados, as autoras afirmam que, através de atividades que fortalecem inclusão 

e sustentabilidade, a economia criativa também contribui para a qualidade de vida e 

autoestima das comunidades e dos sujeitos envolvidos no processo.  

Com relação aos conceitos, para esta dissertação, será utilizado o que define a 

UNCTAD (2010, p. 10) para economia criativa, sendo assim “um conceito em evolução 

baseado em ativos criativos que potencialmente geram crescimento e 

desenvolvimento econômico”. Além disso, este órgão adota um conjunto de ideias 

para a melhor compreensão do termo, que são: 
Ela pode estimular a geração de renda, criação de empregos e a exportação 
de ganhos, ao mesmo tempo em que promove a inclusão social, diversidade 
cultural e desenvolvimento humano. 
Ela abraça aspectos econômicos, culturais e sociais que interagem com 
objetivos de tecnologia, propriedade intelectual e turismo. 
É um conjunto de atividades econômicas baseadas em conhecimento, com 
uma dimensão de desenvolvimento e interligações cruzadas em macro e 
micro níveis para a economia em geral. 
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É uma opção de desenvolvimento viável que demanda respostas de políticas 
inovadoras e multidisciplinares, além de ação interministerial. 
No centro da economia criativa, localizam-se as indústrias criativas 
(UNCTAD, 2010, p.10).  
 

Assim, a imaginação passa a ser importante durante o processo de produção e 

exploração do ambiente, e o fruto disso vem a ser a inovação nos produtos e serviços, 

que, num cenário de escassez, acabam por exigir níveis maiores de criatividade 

(SILVA e SILVA, 2018). Além disso, conforme Munro (2017) e Sangchumnong (2018), 

trabalhar e pesquisar a economia criativa se torna essencial a cada dia, visto que, nas 

últimas duas décadas, a mesma está em evolução e abrindo novas possibilidades 

para a economia em geral. 

 

2.2.1 Indústrias Criativas 

As Indústrias Criativas estão no centro da Economia Criativa (UNCTAD, 2010) 

e, ao longo do tempo, esse conceito também foi evoluindo. Além disso, também é 

importante destacar que os termos se interligam em certos momentos e isto pode 

gerar dificuldade de interpretação. Por tal motivo, o quadro a seguir aborda algumas 

características das indústrias criativas, em ordem cronológica e de acordo com 

autores que trabalham com a temática.  
 

Quadro 2: Características de Indústrias Criativas 
Características Autores 

A essência está na oferta de produtos e serviços associados à 
valores culturais, artísticos ou de entretenimento. A experiência 
acontece no ato do consumo e por isso os produtos são chamados 
de “bens de experiência”.  

Caves (2000) 

Atividades que se dedicam a produtos e serviços com bases 
culturais, com certo grau de propriedade intelectual e que o retorno 
é obtido através do reconhecimento destes produtos e serviços 

Throsby (2001) 

Na Indústria Criativa, o trabalho intelectual é preponderante, e, a 
partir disto, o resultado vem em forma de propriedade intelectual. Howkins (2005) 
Conjunto de setores econômicos que se baseiam em ativos 
intangíveis e simbólicos. De acordo com o país ou região, 
consideram impactos econômicos na geração de trabalho, riqueza, 
arrecadação de tributos e divisas de exportações. 

Reis (2008) 

Agrupa as características das Indústrias Criativa em três blocos: 
no primeiro, a criatividade é recurso chave na forma de produção; 
o segundo abrange a diferenciação, a perenidade e a variedade 
dos produtos gerados; já o terceiro trata do consumo, do seu 
caráter cultural e da sua demanda específica. 

Bendassolli et al. (2009) 

As indústrias criativas são divididas em quatro áreas que possuem 
características distintas, que são: Patrimônio, Artes, Mídias e 
Criações funcionais. 

UNCTAD (2010) 

Atividades econômicas que combinam criatividade com técnicas 
e/ou tecnologias, e também combina talento com objetivos 
econômicos, ao passo que incorpora elementos tangíveis e 
intangíveis ao seu valor simbólico. 

Caiado (2011) 
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Características Autores 
A economia e a cultura estão cada vez mais interligadas. Não são 
apenas as artes, por si só, que compõe a cultura, e sim todo o 
ambiente comercial de imagens, lazeres, espetáculos e 
comunicação. A hipercultura midiática se constrói com as 
indústrias de cinema, música, televisão, publicidade, moda, 
arquitetura e turismo. 

Lipovetsky e Serroy (2015) 

O núcleo da Indústria Criativa é composto por quatro setores: 
consumo, cultura, mídias e tecnologia. 

Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro – 
FIRJAN (2019) 

Fonte: elaborado pela autora (2020) a partir de Caves (2000); Throsby (2001); Howkins (2005); Reis 
(2008); Bendassolli et al. (2009); UNCTAD (2010); Caiado (2011); Lipovetsky e Serroy (2015); FIRJAN 

(2019) 

 

Apesar de serem ideias e autores distintos, nota-se que as mesmas se completam e, 

com isso, é possível debater o assunto sob várias perspectivas, onde o foco central é 

a comunidade e as suas atividades econômicas.  

Para esta dissertação, será abordado sobre o núcleo da cultura, onde se 

encontra a gastronomia, conforme figura adaptada abaixo.  

 
Figura 3: Indústria Criativa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) a partir de FIRJAN (2019) 
 
Ainda segundo a FIRJAN (2019), durante o ano de 2015, as quatro áreas da indústria 

criativa sofreram impactos negativos na geração de empregos. Mesmo assim, as 

áreas de Tecnologia e Cultura obtiveram desempenho superior às outras áreas. Na 

Cultura, registrou-se um desempenho significativo no mercado de trabalho, e, para a 
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FIRJAN (2019), isso ocorreu devido à valorização crescente da Gastronomia na 

sociedade.  

 

2.3 Cacau e chocolate  
Antes de discutir sobre o Movimento Bean to Bar é preciso falar sobre o cacau, 

a principal matéria prima dos chocolates. Além disso, também é preciso entender 

sobre o mercado do chocolate no Brasil e compará-lo com o de outros países, pois 

assim é possível discutir sobre qualidade e melhorias para os produtos nacionais. 

 

2.3.1 A origem do cacau e seus desdobramentos 

A origem do cacau é muito debatida e pode ser estudada a partir da perspectiva 

de diversos autores. Rocha (2008) afirma que, no trópico americano, a origem do fruto 

vem das nascentes dos rios Amazonas e Orinoco, onde, a partir de então, a planta 

passou a viajar pelo Brasil, México, Equador, Andes e outras localidades. Em 

contrapartida, Leite (2018) acredita que o fruto surgiu na América do Sul, mais 

precisamente na região Amazônica e que, na América Central, ele é originário das 

florestas úmidas. 

Com relação a região Amazônica, arqueólogos equatorianos e franceses 

afirmam que o fruto é originário desta região, e, em suas pesquisas, foram 

encontrados vestígios de uma grande cultura do fruto no sudeste do Equador. 

Segundo portal de notícias G1 (2013), o grupo encontrou evidências físicas e químicas 

do cacau na região, mais precisamente na província de Zamora Chinchipe, Amazônia 

equatoriana. De acordo com o líder da pesquisa, o cacau não é originário da América 

Central, pois já existia a mais de 7 mil anos na Bacia Amazônica. Em contrapartida, 

na América Central, os dados de uso do fruto datam apenas de 3 mil anos, quando o 

mesmo passou a ser mais utilizado e assim foi levado para os outros locais do mundo. 

Com relação ao uso, é sabido que o fruto é aproveitado há séculos, antes mesmo 

da época dos Astecas e Maias, que faziam das suas amêndoas uma moeda de troca. 

É possível traçar uma linha do tempo e reconhecer os Olmecas como a primeira 

civilização das Américas. Arqueólogos afirmam que estes habitaram o México e 

tiveram destaque pelo trabalho na agricultura, com o plantio do cacau, além do vasto 

conhecimento em biologia, recursos naturais e preparo de bebidas à base de cacau e 

milho (ROSENBLUM, 2006; COE e COE, 2013). 
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Durante os anos de 1800 a 1000 a.C., os Olmecas cultivaram o cacau e o 

consumiam como bebida. Porém, por volta de 400 a.C., eles começaram a 

desaparecer, mas deixaram viva as tecnologias indígenas para o cultivo e produção 

do cacau que há tempos vinham cultivando. Além disso, era comum para os Olmecas 

o uso e consumo do cacau para rituais sagrados, sendo realizados para manter o 

equilíbrio entre família e natureza, através dos deuses, tais como jaguar, cobra, 

estrelas, sol, terra, milho, cacau, lua e água (COE e COE, 2013). 

Avançando na linha do tempo, a domesticação do cacau também foi de 

responsabilidade dessas das civilizações Maia e Asteca. Segundo consta na 

literatura, os Maias preparavam bebidas a partir do cacau e, além disso, também 

moíam e torravam as sementes para misturar com água, pimentas, papas de milho, 

entre outras preparações. Já para os Astecas, além de alimento, o fruto também era 

utilizado em cerimônia religiosas, pois os mesmos acreditavam na origem divina do 

fruto (ROSENBLUM, 2006; ROCHA, 2008; COE, COE, 2013). 

No Brasil, Leite (2018) aborda que o cultivo da planta foi iniciado em 1679 na 

capitania Grão-Pará, pois existiu uma Carta Régia que autorizou os colonizadores a 

plantarem o cacau em seus territórios. Complementando tal ideia, Rocha (2008) 

aborda que antes dessa Carta Régia os índios da Amazônia já conheciam o cacau 

nativo e os mesmos produziam uma espécie de vinho fermentado com as sementes 

do fruto. 

Já em 1745, Nunes (2018) aborda que a produção de cacau na Amazônia 

representava cerca de 85% das exportações da região quando uma epidemia de 

varíola atingiu a principal fonte de mão-de-obra da época, os índios. Com isso, a 

região cessou suas exportações até 1749 e na mesma época as primeiras sementes 

de cacau foram enviadas para o sul da Bahia, mais precisamente para Canavieiras. 

O cacau acabou por se adaptar ao clima e ao solo da região, tornando-se o principal 

produto de exportação do estado ainda nas primeiras décadas do século XX. 

Corroborando com a ideia acima, Moreira (2013) aborda que, na Bahia, o plantio 

do cacau foi iniciado em 1746 na Fazenda Cubículo, que ficava localizada no 

município de Canavieiras. Com relação ao cultivo nesse estado, o autor ainda ressalta 

que as primeiras sementes do fruto em Ilhéus, município mundialmente conhecido 

pelo seu cacau, vieram da Amazônia através de doação do francês Louis Frederic 

Warneaux ao português Antônio Dias Ribeiro. Ainda segundo esse autor, Ilhéus 
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possuía algumas características importantes para o cultivo do cacau, tal como aborda 

o trecho abaixo: 
As condições de solo e clima foram determinantes no cultivo do cacau que 
encontrou um habitat perfeito graças aos ricos solos de massapê e à umidade 
ambiental, resultante de chuvas muito frequentes. No entanto, a lavoura 
cacaueira só passou a existir como atividade econômica organizada no final 
do século XIX, mesmo período em que a Vila São Jorge dos Ilhéus foi elevada 
à categoria de cidade. (Moreira, 2013, p. 131) 
 

No fim de tal período, Ilhéus começou a crescer e se desenvolver devido a três fatores, 

o comércio, a urbanização e a lavoura cacaueira.  

Sendo assim, na Bahia, o cacau foi responsável por mudar a realidade do 

estado, principalmente quando se fala sobre os movimentos migratórios sociais e 

sobre a doença vassoura-de-bruxa (TREVIZAN, 2019). Com o crescimento da Bahia, 

que na década de 1940 já estava consolidada como região produtora de cacau, 

surgiram diversas desigualdades, tais como desníveis sociais, exploração da mão-de-

obra e domínio da burguesia. Na década de 1950 vieram as primeiras crises devido 

às pragas nas lavouras e, a partir de tal crise, na década de 1960, o Governo Federal 

instalou o CEPEC (Centro de Pesquisa do Cacau), com objetivo desenvolver novas 

pesquisas e tecnologias para melhorar o cultivo e o beneficiamento do fruto na região 

(ROCHA, 2008; HEINE, 2004). 

A criação do novo centro, bem como suas iniciativas e melhorias não impediram 

que na década de 1980 surgisse outra crise nas lavouras, causada pelo fungo 

Vassoura-de-Bruxa. Os índices de desemprego aumentaram, novas ondas de 

violência surgiram e com isso vieram todos os problemas causados pela desigualdade 

social. Atualmente, a região ainda sofre com os efeitos desta crise e busca contornar 

os problemas através do turismo que vem sendo realizado dentro das fazendas de 

cacau. Além disso, como Movimento Bean to Bar, os fazendeiros estão em busca de 

produzir melhores amêndoas para exportar e para fabricar seus próprios chocolates 

(ANDRADE-MATOS, 2018). 

Abordando sobre o cacau como ingrediente de qualidade, autores destacam que 

esta característica depende diretamente da variedade do fruto a ser utilizado e 

também do terroir onde está plantado, ou seja, as condições de clima, altitude e o 

local de plantio (LEITE, 2018; VICK, 2019). Com relação às variedades, atualmente é 

sabido que existem os Criollos, os Forasteros e a versão híbrida destes dois chamada 

de Trinitários, uma variedade que surgiu espontaneamente. Os frutos destas 
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variedades podem medir de 15 a 30 cm de comprimento, apresentar circunferência 

entre 7 e 12 cm e levar de 5 até 7 meses para amadurecer (FERREIRA, AHNERT, 

MELO NETO & MELLO, 2013). 

A variedade Criollo é conhecida por ser mais suave, por possuir fermentação 

curta, entre 2 e 3 dias e por ter sabores e aromas frutados. O Forastero possui sabor 

mais amargo e adstringente e pode apresentar uma mutação que gera outro tipo de 

cacau, o Catongo. Por ter fermentação de aproximadamente 5 dias, ele pode gerar 

resultados menos aromáticos. O Trinitário possui características tanto do Criollo 

quanto do Forastero, porém, o que predomina nesta variedade são os aromas e 

sabores suaves (FERREIRA et al., 2013; MACHADO, 2017) 

Por regra geral, o cacau da variedade Forastero produz amêndoas comuns; já 

as variedades Criollo e Trinitário produzem as amêndoas de cacau fino. Além dessas 

regras, Leite (2018) faz algumas definições sobre cacau fino, a partir de outras fontes, 

como segue no quadro adaptado abaixo. 
 
Quadro 3: Definições de cacau fino 

Fonte Definição de cacau fino 

ICCO 

Cacau de variedade específica que gera amêndoas de sabor e cor 
padronizados, produzido pelos países inclusos na lista do acordo internacional 
do cacau, estabelecido em 2010.  
Deve ser proveniente das variedades Criollo e Trinitário, como por exemplo, o 
Nacional do Equador (notas florais), Porcelana da Venezuela (notas de mel e 
caramelo), Criollo do México, entre outros. 

Indústria  
São amêndoas que resultam em aroma e características originais de sabor e 
aroma delicado, típicos de alguns tipos de cacaus: aroma frutal, floral, 
madeira, amendoado e outros. 

Pesquisadores 
São amêndoas de cacau fino que apresentam aroma de constituição, presente 
em amêndoas frescas, e/ou aroma de fermentação, que aparece durante o 
período de beneficiamento primário. 

Fonte: elaborado pela autora (2020) a partir de Leite (2018)  
 

É importante destacar a Amazônia como um centro importante de reserva de 

cacau, onde as plantações são extensas e de idade desconhecida. Nas várzeas, 

ecossistema presente nas margens dos rios de água barrenta, o cacaueiro é 

explorado de maneira semi - extrativista e serve como fonte econômica para as 

populações ribeirinhas (ALMEIDA; BRITO, 2003). Por ser uma atividade realizada nas 

várzeas, Ramos (2016) aborda que os frutos ficam livres de produtos químicos e 

agrotóxicos, e isso gera um produto com melhor qualidade e mais competitivo no 

mercado.  

O cacau nativo ou Cacau-da-Amazônia possui algumas características 

específicas que o diferencia do cacau existente nos outros lugares do mundo, como 
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por exemplo do Sul da Bahia. Conforme matéria do portal G1 (2017), essa espécie de 

cacau é mais resistente às doenças e pragas. Além disso, ele produz um chocolate 

que suporta temperaturas mais altas e a sua manteiga de cacau é mais consistente, 

algo muito valorizado na indústria cosmética.  

Segundo dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), em 2015 foi realizado um inventário florestal na Resex Chico Mendes onde 

foi encontrado cacau nativo em uma área de aproximadamente 1 milhão de hectares. 

De acordo com o órgão, tal descoberta permitirá que o fruto faça parte da cesta de 

produtos florestais não madeireiros que é oferecida pela comunidade local ao 

mercado. Ainda segundo o ICMBio, existe uma demanda nacional e internacional pelo 

cacau, onde as empresas valorizam cada vez mais a qualidade das sementes do 

cacau 100% nativo. 

Outra discussão válida para a temática é estudar o cacau a partir da sua 

Identificação Geográfica de Procedência (IP). Segundo Sant`ana e Ferreira (2017, p. 

9), “A Indicação Geográfica é um meio de valorizar e proteger juridicamente uma 

região reconhecida por produzir um produto singular e especial que possui um “saber 

fazer” local característico e uma qualidade diferenciada.”. Assim, em 2012, a Indicação 

de Procedência Linhares, localizada no Espírito Santo, foi o primeiro a ter um registro 

de IG para amêndoa de cacau no Brasil.  

O documento desta IG possui o registro de número IG200909 e nele é possível 

verificar: avaliação e organização dos produtores; levantamento histórico e cultural e 

determinação da área geográfica; criação do conselho regulador e regulamento de 

uso. Esta IG foi responsável por atrair empresas internacionais, tais como o Grupo 

Puratos, que investiu cerca de 20 milhões de reais para ampliar o processamento de 

cacau e lançar um chocolate produzido apenas nesta região (ALMEIDA, 2013). 

Avançando para o ano de 2018, a partir da Associação dos Produtores de Cacau 

do Sul da Bahia, foi instituído um regulamento para estabelecer as normas e 

condições para a produção de amêndoas de cacau da área delimitada por este 

documento (SEBRAE, 2018). O regulamento é composto por 6 capítulos, com 17 

artigos, onde são tratados, dentre outros assuntos: a origem do cacau; a qualidade 

das amêndoas; os requisitos para a obtenção do Selo de Origem e Qualidade do 

Cacau IP Sul da Bahia e as embalagens das sacas de cacau. Além disso, o 

documento também delimita a área geográfica, que atualmente é composta por 83 
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municípios baianos, bem como aborda os processos de produção e as espécies e 

variedades do fruto (SEBRAE, 2018). 

A IP da Bahia também é analisada por Santos et al (2019), porém, sob a 

perspectiva da territorialidade, memória e identidade. Segundo os autores, um dos 

desafios desta IP será promover a identidade moderna da região produtora de cacau, 

visto que a mesma tem uma herança histórica que oscila entre riquezas e 

desenvolvimento em uma época e desafios da lavoura cacaueira em outra. 

 

2.3.2 O mercado de chocolate 

O chocolate, obtido a partir do cacau, pode possuir os mais diversos 

ingredientes. Dentre eles, os mais comuns são açúcar, sólidos de cacau e sólidos do 

leite que contribuem para o seu aroma, cor e sabor. Estes sólidos de cacau devem 

ser calculados pela quantidade de massa e manteiga de cacau presentes no 

chocolate; ao passo que a porcentagem de cacau no produto diz respeito à soma de 

todos os derivados do cacau, podendo ser: cacau, amêndoas, nibs, massa de cacau, 

manteiga de cacau e cacau em pó. Porém, esta porcentagem vale apenas para a 

massa, e não para a as barras que tem algum desses ingredientes como inclusão 

(CURLEY, 2013; FRANGIONI, 2019; GARCIA; 2019). 

No Brasil, na década de 2000, a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (2005), visando, dentre outras coisas, proteger da saúde da população, 

aprovou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) N° 264. Tal RDC está em vigor 

até os dias atuais, regulamentando e definindo as características mínimas de 

qualidade que o chocolate e os produtos derivados do cacau devem ter, sendo eles: 

chocolate, chocolate branco, massa (ou pasta ou liquor) de cacau, manteiga de cacau, 

cacau em pó e cacau solúvel. 

A importância dessa RDC, além da definição dos parâmetros, é compará-la 

com a legislação de outros países e assim debater sobre a qualidade e diferença entre 

os produtos. Para isso, foi elaborado o quadro 04 abaixo, comparando a RDC N° 264 

com a legislação da União Europeia, famosa por seus chocolates suíços e belgas.  
 
Quadro 4: Definição do Brasil e União Europeia para chocolate e produtos derivados do cacau 
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Produto Definição Brasil Definição UE 

Chocolate 

Obtido a partir da mistura de 
derivados de cacau (Theobroma 
Cacao L.), massa de cacau, cacau 
em pó e/ou manteiga de cacau com 
outros ingredientes. Deve conter: 
mínimo de 25% (g/100 g) de sólidos 
totais de cacau. Pode apresentar 
recheio, cobertura, formato e 
consistência variados. 

Obtido a partir de produtos do cacau e de 
açúcares. Deve conter: mínimo de 35% 
de matéria seca total de cacau, dos quais 
pelo menos 18% de manteiga de cacau 
e no mínimo 14% de matéria seca de 
cacau isenta de gordura 

Chocolate ao 
leite - 

Obtido a partir de produtos do cacau, de 
açúcares e de leite ou produtos do leite. 
Deve conter: mínimo de 25 % de matéria 
seca total de cacau; mínimo de 14% de 
matéria seca de leite proveniente da 
evaporação parcial ou total de leite 
inteiro, de leite parcial ou totalmente 
desnatado, de nata, de nata parcial ou 
totalmente desidratada, de manteiga ou 
de matéria gorda láctea; mínimo de 2,5% 
de matéria seca de cacau isenta de 
gordura; mínimo de 3,5% de matéria 
gorda láctea; mínimo de 25% de matéria 
gorda total (manteiga de cacau e matéria 
gorda láctea). 

Chocolate 
branco 

Obtido a partir da mistura de 
manteiga de cacau com outros 
ingredientes. Deve conter, no 
mínimo 20%, (g/100 g) de sólidos 
totais de manteiga de cacau. 
Pode apresentar recheio, cobertura, 
formato e consistência variados. 

Obtido a partir de manteiga de cacau, de 
leite ou produtos do leite e de açúcares. 
Deve conter: mínimo de 20% de 
manteiga de cacau; mínimo de 14% de 
matéria seca de leite proveniente da 
evaporação parcial ou total de leite 
inteiro, de leite parcial ou totalmente 
desnatado, de nata, de nata parcial ou 
totalmente desidratada, de manteiga ou 
de matéria gorda láctea, dos quais no 
mínimo 3,5% de matéria gorda láctea. 

Massa (pasta ou 
liquor) de cacau 

Obtido das amêndoas de cacau 
(Theobroma Cacao L.) por processo 
tecnológico considerado seguro 
para a produção de alimentos. 

- 

Manteiga de 
cacau e cacau 

em pó 

São obtidos da massa de amêndoas 
de cacau (Theobroma Cacao L.). - 

Cacau solúvel 
Obtido a partir do cacau em pó 
adicionado de outro(s) 
ingrediente(s) que promova(m) a 
solubilidade em líquidos. 

- 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) a partir de Anvisa (2005) e Comissão Europeia (2000) 

  
Com essa comparação, fica nítida a diferença existente entre os produtos, pois o 

percentual mínimo de cacau existentes nos chocolates da União Europeia é bem 

maior. Além disso, eles especificam as porcentagens dos outros ingredientes que 

existem em seus chocolates e definem bem os parâmetros de gordura de cacau que 

devem ter nos chocolates, e, como consequência, o produto fica mais palatável e com 
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um derretimento melhor na boca, tornando a experiência mais agradável (GARCIA, 

2019). 

O baixo teor de cacau é outro fator que interfere na qualidade dos chocolates 

brasileiros e que é discutido por quem estuda e produz chocolate. Conforme Cintia 

Lima, entrevistada à Folha de São Paulo (2014), o baixo teor de cacau leva os 

fabricantes a completarem o chocolate com açúcares e leite, o que agrada o 

consumidor brasileiro. Lacerda e Kleinübing (2016), comentam que a RDC N° 264 

acaba por não especificar quanto deve ter de massa e manteiga de cacau no produto, 

assim, a maioria dos chocolates comerciais utiliza 22% de manteiga de cacau e 

apenas 3% de cacau, cumprindo assim o que prevê a citada resolução. 

Por todas as questões citadas, para melhorar a qualidade do chocolate brasileiro 

e fazer com que o mesmo possa concorrer com os chocolates de outros países, existe 

no Congresso Nacional um projeto que tem como objetivo de mudar a porcentagem 

de cacau nos produtos brasileiros. Conforme quadro abaixo, a mudança atingirá não 

só os chocolates, mas também os seus derivados. 
 
Quadro 5: Projeto de Lei N° 1769/2019 

Produto Definição 
Nibs de cacau Cotilédones limpos da amêndoa de cacau 

Massa, pasta ou licor de 
cacau 

Obtido pela transformação das amêndoas de cacau limpas e 
descascadas 

Manteiga de cacau Fração lipídica extraída da massa ou da amêndoa de cacau 

Cacau em pó 
Produto obtido pela pulverização da massa sólida resultante da 
prensagem da massa de cacau, que contém, no máximo, 9% de 
umidade 

Cacau solúvel Produto obtido do cacau em pó adicionado de ingredientes que 
promovam a solubilidade em meio aquoso 

Chocolate amargo ou 
meio amargo 

Produto obtido a partir da mistura de massa de cacau, cacau em pó́ 
ou manteiga de cacau com outros ingredientes, contendo o mínimo 
de 35% de sólidos totais de cacau, dos quais ao menos 18% devem 
ser manteiga de cacau e 14% devem ser isentos de gordura. 

Chocolate em pó Produto obtido pela mistura de açúcar ou adoçante com cacau em 
pó, contendo o mínimo de 32% de sólidos totais de cacau 

Chocolate ao leite 
Produto composto por cacau e outros ingredientes, contendo o 
mínimo de 25% de sólidos totais de cacau e o mínimo de 14% de 
sólidos totais de leite 

Chocolate branco 
Produto isento de matérias corantes, composto por manteiga de 
cacau e outros ingredientes, contendo o mínimo de 20% de 
manteiga de cacau e o mínimo de 14% de sólidos totais de leite 

Chocolate fantasia ou 
composto 

Produto preparado com mistura de cacau, adicionado ou não de 
leite e de outros ingredientes que caracterizam o produto, sendo que 
sua denominação estará́ condicionada ao ingrediente com que foi 
preparado 

Bombom de chocolate ou 
chocolate recheado 

Produto composto por recheio de substâncias comestíveis e 
cobertura de chocolate, sendo que, no mínimo, 40% do peso total 
do produto deve consistir de chocolate 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) a partir de Senado Federal (2019) 
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Além das mudanças citadas, o projeto, caso seja aprovado, também determina que a 

informações sobre percentual mínimo de cacau devem estar presentes nos rótulos 

dos produtos. O impacto desta decisão afetaria diretamente a indústria e o pequeno 

produtor, pois os mesmos teriam que reformular suas receitas e embalagens, para 

assim cumprir a nova lei e se adequar ao novo mercado. 

 

2.4 O Movimento Bean to Bar 
Para debater sobre o Movimento Bean to Bar, é importante caracterizar quem 

está por trás da produção. No mercado, este profissional que utiliza o cacau como 

matéria-prima e o transforma em chocolate é chamado de maker, fazedor de 

chocolate ou chocolateiro. Nos Estados Unidos o termo é usado para, além da 

definição acima, diferenciar a ética de produção dos artesãos com relação às grandes 

indústrias (FRANGIONI, 2016; LEISSLE, 2017). 

Outro ponto importante sobre o Movimento Bean to Bar é enfatizar que, 

cientificamente, ainda não existe uma definição específica para o termo. Porém, o 

mesmo é pautado por alguns pilares que sempre são debatidos em entrevistas e 

reportagens da área. Esses pilares, segundo Aquino (2019) são: respeito pela matéria 

prima; relação direta e transparente com os produtores de cacau; controle da cadeia 

produtiva, desde a amêndoa até o produto final, conforme figura abaixo: 
 
Figura 4: Pilares do Movimento Bean to Bar 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) a partir de Aquino (2019) 
 

O respeito pela matéria prima, segundo Aquino (2019), começa com o cacau, 

pois para o Movimento Bean to Bar, o fruto deve ter procedência conhecida através 

da valorização nas questões de preservação do meio ambiente e boas práticas de 

trabalho com colaboradores envolvidos no processo. Também é possível traçar um 

paralelo deste pilar com a filosofia do “bom, limpo e justo” do Slow Food, princípios 

abordados anteriormente por Petrini (2015) e Gentile (2016), no manifesto do citado 

movimento.  
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Este primeiro pilar é extremamente importante, principalmente quando aborda-

se a questão do trabalho infantil, bem como o tráfico de crianças que ainda existe em 

várias fazendas de cacau ao redor do mundo. Isto foi abordado nos documentários 

“The dark side of chocolate”, de 2010 e no “Rotten”, de 2019. Neles, jornalistas 

abordam sobre as crianças que são traficadas para trabalharem nas fazendas de 

cacau da Costa do Marfim, mesmo após a assinatura do Protocolo de Harkin e Engel. 

Em tal Protocolo, assinado em 2001, os maiores produtores de chocolate proibiram o 

trabalho infantil e o tráfico de criança no setor, porém, como mostra o documentário, 

não é o que acontece (MISTRARI e ROMANO, 2010; AMADU, 2018; NETFLIX, 2019).  

Ao longo dos documentários, é possível entender o processo que liga essas 

crianças até os grandes fabricantes de chocolate, pois, após todas as etapas feitas 

nas fazendas de cacau, os grãos seguem para exportadoras mundiais e de lá são 

vendidos na bolsa de valores, para enfim chegar aos grandes fabricantes de 

chocolate. Ao final, os grandes fabricantes se negaram a dar entrevistas, porém, 

divulgaram uma declaração em conjunto através de um porta-voz. Em tal declaração, 

as empresas afirmam que não tem controle sobre o cultivo do fruto e das práticas 

laborais existentes nas plantações, pois a maioria destas plantações não são suas 

fornecedoras de cacau. Por conta disso, tais empresas não assumem 

responsabilidade pelas condições existentes (MISTRARI e ROMANO, 2010). 

Recentemente, Amadu (2018) abordou sobre esta condição de trabalho nas 

fazendas, onde, a partir de promessas de melhores condições de educação para as 

crianças, os pais as vendem por menos de USD 30,00, porém, elas acabam 

escravizadas nas plantações de cacau. A autora também explana sobre a indústria de 

cacau, que é formada por agricultores; transportadoras; processadores do grão; 

compradores, que geralmente são empresas multinacionais e, finalmente, os 

distribuidores. Juntos, eles formam um sistema complexo, onde práticas de trabalho 

antiéticas são estabelecidas em conjunto com o trabalho infantil, assim, a demanda é 

suprida com a garantia de preços mais baratos para os grãos de cacau.  

O segundo pilar do Movimento Bean to Bar diz respeito à relação direta e 

transparente que deve existir entre os produtores de cacau e os produtores de 

chocolate. Esta relação é importante pois as etapas de plantio, fermentação e 

secagem devem ter cuidados específicos. Além disso, o produtor de chocolate 

também precisa saber sobre as características da região onde o fruto foi plantado, 

bem como os processos que transformam os seus grãos, pois assim cada barra de 
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chocolate bean to bar terá sabores e aromas únicos (MESQUITA, 2016; FALCÃO, 

2017; AQUINO, 2019).  

Complementando o segundo pilar, Mesquita (2016) afirma que o sabor do 

chocolate bean to bar depende 100% da qualidade do cacau, e além disso, ela 

também compara o terroir do cacau com o do vinho e o do café. Levando em 

consideração que terroir diz respeito ao clima, altitude e o local de plantio, a autora 

aborda que cada região tem características específicas e isso influencia diretamente 

no fruto e, futuramente, no chocolate que será desenvolvido. Ainda sobre terroir, Vick 

(2019) compara os chocolates bean to bar com os industrializados. No bean to bar ela 

afirma que cada colheita irá trazer um sabor diferente para o chocolate; já no 

industrializado isso não acontece, pois, as empresas precisam padronizar o sabor e 

para isso elas acabam mesclando lotes diferentes de cacau.  

Finalizando o terceiro pilar, Aquino (2019) aborda sobre o trabalho do maker e a 

importância de supervisionar pessoalmente toda a produção do seu produto, 

começando com os cuidados com a amêndoa do cacau ainda na fazenda. 

Complementando essa ideia, o maker também precisa dominar os processos de 

produção dentro da sua cozinha. A partir de tais processos, que englobam torra, 

moagem, conchagem e outros, o profissional consegue extrair do cacau os melhores 

sabores e texturas para o seu chocolate (FRANGIONI, 2016; VIOTTO, SUTIL e 

ZANETTE, 2018).  

Separando as etapas acima, tem-se aquelas que acontecem na fazenda 

(beneficiamento de cacau) e aquelas que acontecem nas cozinhas dos makers 

(processamento de cacau). Contextualizando com a história, é válido citar que existem 

quatro etapas que, independente do nível de tecnologia, são feitas há pelo menos 

quatro milênios para se produzir os nibs de cacau, que são as sementes trituradas e 

prontas para consumo. Estas etapas são: fermentar, secar, torrar e peneirar, sendo 

elas primordiais para qualquer tipo de chocolate, seja industrial ou bean to bar (COE 

e COE, 2013; LEITE, 2018). 

No beneficiamento do cacau considera-se: plantio, fermentação e secagem das 

amêndoas. Após essa etapa, a fazenda pode ensacar e enviar as amêndoas para os 

makers ou incluir a etapa de processamento, onde irá transformar a semente em liquor 

de cacau. Este liquor é prensado e transformado em cacau em pó, de interesse da 

indústria alimentícia ou transformado em manteiga de cacau, interesse da indústria 

cosmética. (LEITE, 2018; ALMEIDA, 2018). 
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O maker, por sua vez, irá fazer a etapa processamento após receber as 

sementas secas da fazenda de cacau, para isso, elas devem ser  das, descascadas 

e trituradas para virar nibs. Na sequência, ele faz a moagem e o refino dos grãos, 

combinando ingredientes específicos de cada receita. Com o liquor pronto, é feita a 

temperagem para garantir brilho e textura ao produto. A última etapa é a moldagem, 

e aqui cabe destacar uma tendência que vem crescendo no bean to bar: as inclusões. 

Esses ingredientes extras aparecem nas superfícies das barras, harmonizando e 

mudando sua aparência, sabor e textura (GILLER, 2017; CHOCOLATA, 2019).  

Para entender melhor as etapas de fabricação do chocolate, Almeida (2018) traz 

a discussão de forma mais técnica, conforme quadro: 
 
Quadro 6: Etapas para fabricação do chocolate 

Nome do processo Característica  

Mistura Homogeneização dos ingredientes (pasta de cacau, açúcar, leite, manteiga 
de cacau, etc.) 

Refino 
Quando a mistura da etapa anterior é submetida a uma passagem entre 
rolos de refinação para uniformizar as partículas de açúcar e distribuir 
melhor a gordura na massa 

Conchagem 
Processo de agitação contínuo da massa e com temperatura girando em 
torno de 50ºC. Ocorre durante algumas horas, reduzindo a umidade e 
viscosidade da massa. Assim, garante-se melhora no sabor e textura do 
chocolate 

Temperagem 
Técnica de cristalização da manteiga de cacau através de choque térmico, 
com controle de temperatura e agitação mecânica. O resultado de uma 
temperagem correta é um chocolate brilhante, polido, com snap adequado 
e maior durabilidade na prateleira 

Moldagem 
Quando o chocolate vai para as formas e em seguida para o resfriamento, 
com temperatura perto de 15ºC pra ser solidificado. Após, ele é 
desmoldado, embalado, rotulado e segue para expedição. 

Fonte: elaborado pela autora (2020) a partir de Almeida (2018)  
 

As etapas de fabricação do chocolate também são abordadas por Pirouzian et al 

(2020), porém, focando no mercado. Segundo os autores, se faz necessário o uso de 

técnicas específicas e ingredientes adequados para que a qualidade do produto final 

não seja afetada. Além disso, também é preciso otimizar os processos citados para 

haver redução de custos de fabricação.  

Outra temática importante para se entender o Movimento Bean to Bar diz 

respeito ao mercado onde ele está inserido. A pesquisa de Viotto, Sutil e Zanette 

(2018) explana sobre as dificuldades enfrentadas para se posicionar em um mercado 

que tem outro produto muito forte, o chocolate belga. Os autores abordam que 

produtos estrangeiros ainda são referência no país, e, ao disputar preferência, o 

mercado brasileiro de cacau muitas vezes é prejudicado. Complementando sobre 
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esse tema, é sabido que a Europa é considerada como o berço do chocolate alto 

padrão, e, mesmo possuindo características industriais, o público consumidor também 

percebe estes produtos como sinônimo de qualidade (CHRIST, 2020). 

Ferramentas de divulgação em um mercado novo são necessárias para que 

empresas se adequem à comercialização e para que clientes conheçam novos 

produtos. Dantas et al (2020) abordam sobre esta temática quando explanam sobre a 

produção de chocolate local que vem acontecendo no sul da Bahia, mercado onde 

existe uma variedade marcas desde produto, cada um com uma identidade própria e 

buscando a fidelização do seu cliente.  

Para o mercado do chocolate, oferecer novas experiências e sensações pode 

ser um grande diferencial para o consumidor. O chamado “marketing sensorial” vem 

sendo cada vez mais utilizado, e, ao abordar os cinco sentidos, ele pode servir como 

um complemento para o marketing tradicional. Ao trazer esta realidade para uma loja 

de chocolates, é possível trabalhar aromas, cores, sensações, sabores, música 

ambiente e também a disposição dos produtos nas prateleiras. Assim, através da 

diferenciação, o cliente ficará motivado, atento ao que está sendo comercializado e 

confiante ao comprar algo para si ou até para presentear outra pessoa (SILVA et al, 

2017; GOMES; MALAGOLLI, 2019). 

Após aprofundamento teórico deste tópico, formou-se o quadro 07 abaixo. Nele, 

através de constructos e sub variáveis do Movimento Bean to Bar, foi montado o 

instrumento de coleta de dados da presente dissertação. 
 

Quadro 7: Constructos e sub variáveis do Bean to Bar 

Constructo Sub variáveis Autor/Ano 

Respeito pela matéria prima, 
o cacau 

Preservação do meio ambiente 

Petrini (2015) 

Gentile (2016) 

Aquino (2019) 

Boas práticas de trabalho 

Mistrari; Romano (2010) 

Amadu (2018) 

Netflix (2019) 

Relação direta e 
transparente com os 
produtores de cacau 

Cuidados nas etapas de plantio, 

fermentação e secagem 

Coe e Coe (2013) 
Leite (2018) 

Almeida (2018) 
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Constructo Sub variáveis Autor/Ano 

Conhecimento sobre o terroir da 

plantação de cacau 

Mesquita (2016) 

Falcão (2017) 

Aquino (2019) 

Vick (2019) 

Controle da cadeia 
produtiva, desde a amêndoa 

até o produto final 

Supervisão da cadeia 

Frangioni (2016) 

Viotto; Sutil; Zanette (2018) 

Aquino (2019) 

Domínio dos processos de 
produção dentro da cozinha 

Giller (2017) 

Almeida (2018) 
Chocolata (2019) 

Mercado do chocolate bean 
to bar Dificuldade de posicionamento 

Viotto; Sutil; Zanette (2018) 

Christ, (2020) 
Fonte: acadêmica, 2021. 

 
2.5 Campo criativo da gastronomia 

A gastronomia criativa é entendida e estudada além dos aspectos da 

alimentação. Segundo Junqueira e Anjos (2019), é preciso entender que a cadeia 

produtiva da gastronomia se conecta a várias atividades específicas e, com isso, é 

possível mudar a realidade de uma comunidade. Essa mudança é sentida pelos 

moradores e também pelos consumidores que, através de uma experiência criativa, 

conseguem se inserir e conhecer a gastronomia local. Os produtos alimentares, por 

sua vez, irão representar as características da comunidade e influenciar a identidade 

dos moradores (KOERICH, SOUSA, FIALHO, 2018; MALDONADO-ERAZO et al, 

2019). 

Além do exposto, esta cadeia produtiva da gastronomia precisa ser consolidada, 

e segundo Junqueira (2018), isto deve ver feito através dos campos criativos da 

gastronomia (figura 5).  
 

Figura 5: Características do Campo Criativo da gastronomia 
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Fonte: Junqueira (2018, p. 129) 
 

Começaremos o debate sobre Gastronomia Criativa abordado cada campo 

citado acima por Junqueira (2018). As características de uma região bem 

desenvolvidas dizem respeito às várias formas de atividades que compõe o 

funcionamento de uma cidade. Esta, por sua vez, devem ser construídas a partir de 

uma infraestrutura social e cultural, além de ter concentração de emprego e ser 

atrativa ao investimento. No centro de tudo isso, as pessoas devem ser o recurso 

principal para o desenvolvimento das cidades e regiões (UNCTAD, 2010; LANDRY, 

2011). 

Os campos “comunidade gastronômica” e “ingredientes” andam juntos quando 

analisados conforme a UNCTAD (2010). A Economia Criativa proporciona esta junção 

ao tratar sobre valores culturais e locais de uma comunidade, pois, quando pessoas 

recuperam suas receitas, ingredientes e rituais, elas passam a conhecer outras 

possibilidades de trabalho durante esse processo. Além disso, é preciso haver 

práticas em conjunto com parceiros para garantir colheita sustentável, preços justos 

e apoio educacional, ecológico e social. Santos (2012) ainda aborda que, desta forma, 

os ingredientes se perpetuam e acrescentam valor aos territórios.  
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Outro fator impactante para a comunidade gastronômica é o papel do chef de 

cozinha, o responsável por todos os procedimentos sustentáveis que ocorrem nos 

estabelecimentos. Em uma sociedade que sofre transformações contínuas, o ofício 

das pessoas que trabalham no setor da gastronomia deve se ater cada vez mais à 

valorização regional. Assim, para além do seu papel durante as práticas cotidianas, o 

chef também deve abraçar e divulgar os insumos da sua comunidade, tornando assim 

o ato de comer como uma identificação do regionalismo (SALES, 2020; RAO, MONIN 

e DURAND, 2003; ZANETI e SCHNEIDER, 2016).  

Para os métodos de confecção, conseguimos traçar um paralelo para além das 

técnicas da gastronomia e abordar os usos, costumes e saberes de um local. O saber 

fazer diz respeito ao modo preparo quando trabalhado em conjunto com a cultura, os 

utensílios e os ingredientes utilizados no preparo das refeições ou de qualquer outro 

produto alimentar. A transmissão desta prática, em geral, é repetida durante décadas 

por um indivíduo ou uma comunidade, sendo muitas vezes um processo dinâmico e 

verbalizado (SILVA; SOARES, 2017; SANTOS; OLIVEIRA, 2017).  

As técnicas na gastronomia também dizem respeito aos processos feitos na 

cozinha, onde são utilizados equipamentos, instrumentos, práticas e conhecimentos 

adquiridos o longo da profissão, sejam estes empíricos ou obtidos a partir de estudos 

e cursos específicos. Estas técnicas devem ser feitas por alguém que saiba o passo 

a passo dos processos, a fim de garantir um resultado satisfatório ao final da produção 

(CONEJERO et al, 2018; VIANNA, 2020). 

Os processos de mudanças que ocorrem nos mercados e indústrias são 

abordados por Couto (2010) como uma das formas de inovações dos setores, 

tornando obsoleto o que existia e deixando surgir novas oportunidades para o 

mercado como um todo. Trazendo para o contexto da gastronomia e complementando 

esta ideia, uma cadeia produtiva criativa vai ser consolidada quando, segundo 

Junqueira (2018), os mercados e indústrias de alimentos se unem para promover o 

setor, seja através de concursos, premiações e festivais gastronômicos. Além disso, 

outras características também são importantes, tais como o papel da comunidade 

local, os saberes e fazer tradicionais e culturais e o apoio do setor público. 

Festivais gastronômicos, por sua vez, podem ser classificados como uma das 

técnicas utilizadas pelo marketing para aproximar as marcas do seu público. Estes 

festivais também podem ser mais específicos e podem divulgar produtos e comidas 

locais, bem como contribuir com a herança cultural de uma comunidade ou até afirmar 
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uma região como produto ou marca turística. Festivais também podem ser um local 

de coesão social e cultura, onde moradores, visitantes e organizadores incentivam 

uns aos outros através de recursos locais. Como consequência positiva, estes fatores 

poderão trazer dinamismo para as comunidades e desenvolvimento de economia 

(MARQUES; LOPES; VARELA, 2020; STOJANOVIĆ et al, 2020). 

O respeito pelo meio ambiente e a consciência gastronômica sustentável é algo 

que vem sendo debatido em todas as áreas da sociedade, sendo a gastronomia uma 

grande impulsionadora deste processo. Tais assuntos são urgentes e devem sobre 

práticas que estimulem não só os profissionais da área, mas também a comunidade 

(CÂNDIDO; BRITO, 2020). Em consonância com essas afirmações, a UNCTAD 

(2010), complementa que as empresas estão percebendo que seu sucesso cada vez 

mais depende de ações responsáveis com relação ao meio ambiente e às 

comunidades, e isso vem causando mudanças em suas práticas internas. 

Fechando o debate sobre a consolidação de uma cadeia criativa na gastronomia, 

temos o campo que aborda sobre apreciação pública, nutrição nas escolas e 

programas de biodiversidade nos cursos de culinária. A UNCTAD (2010) aborda que 

é possível haver recuperação da economia de um local a partir da união entre 

criatividade e biodiversidade, e isso deve ser feito a partir da implantação de políticas 

que promovam o desenvolvimento sustentável. Trazendo para o contexto da 

gastronomia, isso deve ser feito desde o princípio, com a inclusão da temática nos 

currículos das universidades, cursos e escolas de gastronomia. 

Dentre as características abordadas por Junqueira (2018) na figura 04, é 

possível reconhecer que algumas destas estão presentes o Movimento Bean to Bar, 

que são: comunidade gastronômica, métodos de confecção, festivais e respeito pelo 

meio ambiente. A partir do aprofundamento teórico deste tópico, formou-se o quadro 

08 abaixo, onde, através de constructos e sub variáveis, será montado o instrumento 

de coleta de dados da presente dissertação. 
Quadro 8: Constructos e sub variáveis da gastronomia criativa 

Constructo Sub variáveis Autor/Ano 

Comunidade 
gastronômica 

Papel do chef de 

cozinha 

Rao, Monin e Durand (2003) 

Zaneti e Schneider (2016) 

Junqueira (2018) 

Sales (2020) 
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Constructo Sub variáveis Autor/Ano 
Preços justos e apoio 

educacional, ecológico e 

social 

UNCTAD (2010) 

Santos (2012) 

Junqueira (2018) 

Inovação de 
confecção 

Costumes e saberes de 

um local 

Silva, Soares (2017) 

Santos, Oliveira (2017) 

Junqueira (2018) 

Técnicas e processos 

feitos nas cozinhas 

Junqueira (2018) 

Conejero et al (2018) 

Vianna (2020) 

Festivais 
gastronômicos 

Aproximação com o 
público 

Junqueira (2018) 

Marques, Lopes, Varela (2020) 

Stojanović et al (2020) 

Respeito pelo meio 
ambiente 

Práticas e ações 

sustentáveis dentro das 

organizações  

UNCTAD (2010) 

Junqueira (2018) 

Cândido; Brito (2020) 

Fonte: acadêmica, 2021. 

 
Finalizadas estas variáveis, foram feitas as perguntas da entrevista que está 

disponibilizada no apêndice. A partir destas perguntas, pretende-se caracterizar o 

Movimento Bean to Bar e em seguida analisar as possíveis interações com a literatura 

e com a Gastronomia Criativa.  
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3 METODOLOGIA 
Ciência, segundo Gil (2008), é definida como uma forma de conhecimento que 

utiliza linguagem específica e apropriada. Através de leis que regem fenômenos, é 

possível descrever pontos que podem ser comprovados por meio de observação e 

experimentação. Com isso, também é possível prever acontecimentos, mesmo que 

isto seja feito de forma probabilística.  

Metodologia de pesquisa, mesmo sendo um assunto universal, pode ser dividida 

de acordo com cada áreas de estudo, pois, estas desenvolvem suas linhas 

metodológicas bem como seus corpos de conhecimento. Esta diferença é notória 

quando em uma área de investigação é comum serem realizadas experiências em 

laboratórios, já em outra área o correto é fazer abordagens de cunho social (VEAL, 

2011). 

Outra forma de definir a metodologia, segundo Prodanov e Freitas (2013), é 

encará-la como a aplicação de procedimentos e técnicas que constroem o 

conhecimento. Com isso, o propósito da mesma será comprovar e validar a sua 

utilidade nos mais variados âmbitos da sociedade. Para tal comprovação, serão 

utilizados métodos específicos, ou seja, os processos, caminhos e estratégias para se 

alcançar o fim da pesquisa.  

Diante de tais informações, o objetivo deste capítulo é apresentar a metodologia 

e os métodos desta dissertação. Através de definições, a pesquisa será caracterizada, 

a população da pesquisa será definida, os instrumentos de coleta de dados serão 

delimitados, bem como serão destacados os procedimentos para analisar tais dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 
No geral, todas as ciências são caracterizadas pela utilização de métodos 

científicos. A partir de então, Marconi e Lakatos (2010) definem que não é possível 

fazer ciência sem que métodos científicos sejam empregados. Além disso, as autoras 

também definem que a finalidade de uma atividade científica é obter verdade através 

da comprovação de hipóteses, onde estas explicam uma realidade por meio de 

observação e teoria científica.  

Com relação à natureza, esta pesquisa é considerada básica, pois contribuirá 

com o Campo Científico da Gastronomia. Segundo Nascimento e Sousa (2016), uma 

pesquisa básica gera verdade, ainda que temporária e relativa. Prodanov e Freitas 

(2013) defendem que este tipo de pesquisa gera conhecimentos novos e úteis para o 
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avanço da ciência. Complementando, Gerhardt e Silveira (2009) abordam que 

pesquisas básicas precisam envolver verdades e interesses universais.  

A abordagem desta dissertação será qualitativa, pois as informações serão 

coletadas com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o Movimento Bean to 

Bar e a sua relação com a Gastronomia Criativa. Além disso, tais informações não 

serão representadas de forma numérica, e sim através do aprofundamento da 

compreensão de um determinado grupo social, onde os aspectos da realidade vão 

estar centrados na compreensão e explicação de uma dinâmica social específica 

(VEAL, 2011; GERHARDT e SILVEIRA, 2009).  

Quanto ao objetivo, a presente pesquisa é classificada como exploratória e 

descritiva. Segundo Gil (2008), o pesquisador deve ter familiaridade com o problema 

para assim tornar a questão mais clara. O autor também aborda que, na maioria das 

vezes, essa pesquisa envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com quem tem 

experiência com o problema pesquisado e análise de exemplos para estimular a sua 

compreensão. Complementando, Leal (2011) acredita que, por ter um foco mais 

aberto na investigação, esse tipo de pesquisa fornece várias formas de interpretação. 

A presente dissertação também terá uma perspectiva descritiva. Dentre outras 

coisas, uma pesquisa descritiva busca descrever as características de um fenômeno 

ou de uma população, levantar opiniões e correlação entre variáveis. No caso desta 

pesquisa, o fenômeno a ser descrito será o Movimento Bean to Bar. Esse tipo de 

pesquisa também exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja 

pesquisar, para que o mesmo possa se familiarizar com a realidade que irá estudar 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009; NASCIMENTO e SOUSA, 2016). 

De forma resumida, a caracterização desta pesquisa pode ser representada 

conforme a figura abaixo. 
 

Figura 6: Percurso metodológico 
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Fonte: Elaborado pela autora (2020) a partir de Gerhardt e Silveira, 2009; Marconi e Lakatos, 2010; 
Veal, 2011; Leal, 2011; Prodanov e Freitas, 2013; Nascimento e Sousa, 2016 
 

3.2 Procedimentos da pesquisa 
Para a presente dissertação, escolheu-se trabalhar com três procedimentos 

específicos, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa 

bibliométrica, que serão discutidas nos tópicos a seguir. 

 

3.2.1 Pesquisa bibliográfica 

De forma geral, toda pesquisa científica, em algum momento da sua elaboração, 

terá como base alguma bibliografia. Porém, em determinadas situações, a área da 

temática escolhida pode apresentar divergências ou temáticas com diferentes 

perspectivas. Quando isso ocorre, é necessário consultar os autores e as literaturas 

específicas para assim apontar as divergências e o consensos sobre a temática em 

questão (NASCIMENTO e SOUSA, 2016). 

Conforme citado por Gil (2008), a teoria proporciona reflexão e crítica para o 

pesquisador, e, no primeiro momento da pesquisa, tal teoria é útil despertar 

inquietações sobre o tema a ser pesquisado. Veal (2011) aborda que a mesma trata 

sobre publicações anteriores sobre o tema de interesse do pesquisador, que pode 

desempenhar diversos papéis na pesquisa. 

Tais papéis, ainda conforme Veal (2011), podem ser: base para a pesquisa, fonte 

de ideias para o tema, fonte de informações, referências para comparação, entre 

outros. O autor também aborda que a bibliografia deve ser feita nas primeiras etapas 

da pesquisa, e que nesses casos ela é chamada de revisão bibliográfica “temporária” 

ou “preliminar” devido aos prazos a serem cumpridos em cada projeto.  
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Atualmente, as fontes para compor uma pesquisa bibliográfica são muitas. Um 

pesquisador pode achar tais fontes em bibliotecas e em livros específicos que tratam 

sobre seu tema. Além disso, ele também é capaz de levantar referências que já foram 

analisadas por outros pesquisadores através de bancos de dados eletrônicos e 

diretórios de publicações. No mais, ainda existe a internet no geral, com todos os sites 

que, constantemente, são alimentados de informações (VEAL, 2011; FONSECA, 

2002). 

A partir das ideias acima, construiu-se a pesquisa bibliográfica desta dissertação. 

O primeiro passo foi buscar artigos em português e inglês nos bancos de dados 

EBSCO, ScienceDirect e SciELO, utilizando palavras-chaves e corte temporal de 5 

anos. Para buscar teses e dissertações, utilizou-se o portal BDTD com o mesmo corte 

temporal. Também utilizou-se livros que abordaram, principalmente, as temáticas do 

chocolate, da gastronomia e da metodologia de pesquisa.  

 

3.2.2 Pesquisa documental 

Outro procedimento muito utilizado no meio acadêmico é a pesquisa 

documental. Prodanov e Freitas (2013) abordam que documento é um registro usado 

como fonte de informação, que, através de investigação, vai englobar observação, 

leitura, reflexão e crítica. Os autores ainda reforçam que qualquer documento precisa 

passar por uma avaliação crítica do pesquisador, e este levará em consideração os 

aspectos internos e externos desse documento. 

 Em alguns momentos a pesquisa documental pode ser confundida com a 

bibliográfica, porém, conforme explana Gil (2008), a pesquisa documental é baseada 

naqueles materiais que não receberam tratamento analítico ou que são redesenhados 

conforme os objetivos da pesquisa.  O autor ainda diz que esses documentos que não 

receberam tratamento são chamados de primeira mão, tais como: reportagens de 

jornais, cartas, diários, filmes, documentos oficiais e outros. Por outro lado, os 

documentos de segunda mão já foram analisados de alguma forma, como exemplo: 

tabelas, relatórios de pesquisa, relatórios de empresas entre outros. 

Complementando as ideias acima, Gerhardt e Silveira (2009) afirmam que os 

documentos podem ser contemporâneos ou retrospectivos e devem ser considerados 

cientificamente autênticos, ou seja, não fraudados. Os autores também dissertam que 

pesquisas documentais são amplamente estudadas nas ciências sociais e nas 
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investigações históricas, visto que buscam descrever e comparar fatos através de 

suas características ou tendências em comum. 

Neste ponto, a etapa documental desta dissertação foi feita com base em sites 

específicos que são desenvolvidos por estudiosos e entusiastas do Movimento Bean 

to Bar, bem como em entrevistas feitas pelos mesmos. Além disso, também utilizou-

se documentos da ANVISA, legislação de outros países, regulamentos e guias 

técnicos que foram feitos por institutos que estudam a temática aqui abordada.  

 

3.2.3 Pesquisa bibliométrica 

Por definição, este tipo de pesquisa é formado por procedimentos de busca de 

artigos científicos, que são filtrados por palavras-chaves sobre o tema e que, no final, 

evidenciam quantitativamente os documentos escolhidos. Essas palavras-chaves são 

inseridas nos bancos de dados e podem ser escritas isoladamente ou combinadas 

com outras expressões específicas da temática (AFONSO et. al, 2011) 

O eixo central de uma pesquisa bibliométrica, segundo Moretti e Campanário 

(2009), está estabelecido através da Lei de Lotka, princípio que aborda sobre a 

produtividade de publicações dos autores a partir de um determinado campo científico. 

Isto também significa que, gerar novos conhecimentos está diretamente relacionado 

ao desenvolvimento de novas pesquisas, que devem ser publicadas e citadas em 

outros trabalhos. 

Para compor a pesquisa bibliométrica desta dissertação, utilizou-se os termos 

presentes na tabela 01. Ao analisar os resumos dos artigos da Ebsco e Science Direct, 

foi possível perceber que os mesmos abordavam sobre modelos de negócios de 

sustentabilidade; operações específicas sobre colheita e características sensoriais do 

cacau; o mercado de chocolate na África do Sul e pesquisa socioeconômica sobre 

cacau no Equador. 
 
Tabela 1: Pesquisa bibliométrica dos artigos 

Termos Ebsco Science Direct Scielo 

“Bean to bar” 4 2 0 

“Bean to bar” and 
chocolate 

4 2 0 

“Bean to bar” and 
“creative economy” 

0 0 0 

Fonte: elaborado pela autora, 2020 
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Abrindo um pouco mais a pesquisa bibliométrica, optou-se por procurar sobre a 

temática da criatividade, onde o foco foi a economia criativa, o turismo criativo e a 

gastronomia criativa, termos-chaves que também serão usados nesta dissertação. O 

recorte temporal escolhido também foi de 2015 até 2020, com termos em inglês e os 

resultados estão presentes na tabela 02.  
 
Tabela 2: Pesquisa bibliométrica dos artigos 

Termos Ebsco Science Direct Scielo 

“Creative economy” 741 316 54 

“Creative tourism” 56 60 18 

“Creative gastronomy” 1 4 4 

Fonte: elaborado pela autora, 2020 

 
Ainda sobre a pesquisa bibliométrica, foi feita uma pesquisa na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações sobre o movimento aqui estudado, porém, não 

foram encontrados trabalhos abordando o tema. Em contrapartida, foi feita uma 

pesquisa na mesma base de dados sobre o cenário criativo, com recorte temporal de 

2015 até 2020 e a mesma trouxe resultados interessantes, conforme mostra a tabela 

03.  

 
Tabela 3: Pesquisa bibliométrica das teses e dissertações 

Termos Dissertações Teses 

“Economia criativa”   101 33 

“Turismo criativo” 8 1 

“Gastronomia criativa” 0 0 

“Bean to bar” 0 0 

Fonte: elaborado pela autora, 2020 

 
Por todas estas questões, reforça-se mais uma vez a importância desta pesquisa para 

a área da gastronomia e para o mercado de chocolate.  

 

3.3 Objeto da pesquisa 
Atualmente, vem ocorrendo uma mudança no estilo de vida das pessoas, 

principalmente quando fala-se sobre alimentação. Com isso, os produtos naturais e 

artesanais vêm ganhando destaque nas prateleiras dos mercados e no dia a dia de 

quem busca uma alimentação saudável e livre de componentes químicos. Nesse 

contexto, cabe discutir sobre o Movimento Bean to Bar, objeto de pesquisa da 

presente dissertação.  
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O surgimento do termo bean to bar, de acordo com Giller (2017), se deu na 

década de 1990 pelas mãos de Robert Steinberg e John Scharffenberger. Segundo o 

autor, Robert e John começaram a fazer chocolate do zero e de maneira artesanal no 

ano de 1996. A partir de então, eles iniciaram uma revolução na área e começaram a 

inspirar uma nova geração de “bean to bar makers”, ou seja, novos produtores de 

chocolate “do grão a barra”, que atualmente valorizam não só o produto final, mas 

também a sua matéria-prima e o seu processo de produção.  

Atualmente, é possível reconhecer o movimento a partir de seus pilares, 

ingredientes e volume de produção. Este volume, na produção de chocolate bean to 

bar, é menor se comparado ao das grandes indústrias. Com relação à composição, 

este chocolate utiliza apenas ingredientes naturais, não utiliza aromatizantes e a fonte 

de sua gordura vem apenas da manteiga de cacau. Geralmente, quando seguem 

essas premissas dos ingredientes, as marcas utilizam um símbolo de folha verde em 

suas embalagens (FRANGIONI, 2016). 

Voltando a comparar o bean to bar com os outros chocolates, Frangioni (2016) 

e Mercado do Cacau (2017) abordam que o processo de industrialização foi 

eliminando, gradativamente, o cacau dos produtos. Eles também afirmam que estes 

chocolates possuem açúcar como ingrediente principal e não apresentam a 

porcentagem de cacau em suas embalagens. Complementando, Chocolata (2019) 

afirma que esses produtos utilizam gordura hidrogenada, adoçantes, aromas artificiais 

e outros aditivos que no geral são prejudiciais a saúde. 

A população do estudo pode ser definida a partir de vários aspectos. Para 

Gerhardt e Silveira (2009), a população da pesquisa pode ser uma pessoa, um grupo, 

uma empresa e até os moradores de um munícipio. Já Prodanov e Freitas (2013) 

admitem que a população, também chamada de universo da pesquisa, é formada pela 

totalidade de pessoas que possuem características definidas para o estudo. Além 

disso, os autores acreditam que essa população vai influenciar diretamente nos 

resultados, e por isso o pesquisador deve se preocupar com o tamanho e a qualidade 

da sua amostra. 

Para essa pesquisa, foi escolhido trabalhar com os membros da Associação 

Bean to Bar Brasil (2020) e também com pessoas que não fazem parte da mesma, 

mas que estão inseridas no mundo do chocolate bean to bar. O primeiro contato foi 

feito por e-mail, onde os entrevistados puderam visualizar as perguntas e optar por 

responder diretamente ou por entrevista. A partir disso, foram marcadas entrevistas 
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via zoom, com data e hora certas, onde a acadêmica pôde fazer as perguntas 

diretamente para os entrevistados.  

 

3.4 Instrumento de coleta de dados 
O instrumento de pesquisa que subsidiará o levantamento dos dados do estudo, 

tem por base as categorias relacionamento, boas práticas, produção e mercado. A 

partir destes questionamentos pretende-se alcançar o objetivo proposto nesta 

investigação, que é analisar a interação promovida pelo Movimento Bean to Bar no 

Brasil no contexto da Gastronomia Criativa. 

São muitas as formas de se coletar dados em uma pesquisa científica. Segundo 

consta na literatura, as técnicas de pesquisa e coleta de dados em abordagens 

qualitativas podem ser: observação não estruturada, entrevistas abertas, 

questionários, revisão de documentos, avaliação de experiências pessoais, registro 

de histórias de vida, entre outras (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2013; PRODANOV 

e FREITAS, 2013). 

Para a presente dissertação, escolheu-se trabalhar primeiramente com 

instrumento aberto enviado por meio eletrônico (apêndices), pois é uma técnica 

importante de levantamento de dados primários. Um dos pré-requisitos do 

questionário, conforme abordam os autores, é que o mesmo deve ter questões 

formuladas na mesma sequência para todos os informantes (PRODANOV e 

FREITAS, 2013). 

A linguagem neste instrumento deve ser simples e direta, para que não haja 

dúvidas quando o entrevistado for responder as perguntas, além disso, o questionário 

deve ser respondido sem a presença do pesquisador. Ele também deve ser objetivo 

e ressaltar a importância da necessidade das respostas, pois isso irá motivar o 

respondente. As perguntas podem ser abertas, permitindo que o informante as 

responda livremente; podem ser fechadas, apresentando assim alternativas fixas; e 

também podem ser mistas, onde alterna as duas opções anteriores (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009; PRODANOV e FREITAS, 2013). 

A segunda etapa da coleta de dados será feita por meio de entrevista aberta 

(roteiro no apêndice) com as empresas que, após responderem o formulário 

eletrônico, tiverem interesse em contribuir com a próxima fase da pesquisa. Para 

Prodanov e Freitas (2013), a entrevista sempre deve ser feita face a face e pode ser 

realizada com base em um roteiro de questões preestabelecidas. Tais questões 
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podem ser padronizadas ou não, porém, é necessário ter um plano para que questões 

importantes não deixem de ser abordadas e colhidas.  

Os principais propósitos de uma entrevista são: obter informações ou 

interpretações, coletar uma soma numérica de informações das pessoas, descobrir 

sobre algo que o pesquisador não consegue observar por si só. As perguntas podem 

ser abertas, para que assim os entrevistados contem histórias, ou podem ser simples 

e diretas, permitindo que assim seja feita a tabulação dos dados. Já nas questões 

expositivas, é possível entender as questões mais profundas abordadas, pois o 

pesquisador fornece algo para o entrevistado analisar (STAKE, 2011). 

 

3.5 Procedimento de análise de dados 
A análise de conteúdo é uma técnica que ganhou notoriedade na década de 

1970 através de Laurence Bardin, onde o pesquisador pode analisar conteúdo verbais 

e não verbais. São diversas as fontes que podem ser utilizadas na análise de 

conteúdo, tais como: notícias de jornais, discursos políticos, cartas, anúncios de 

publicidade, relatórios oficiais, entrevistas, filmes, fotografias e outros. Para esta 

técnica, utilizam-se três etapas: pré-análise, exploração do material e por fim o 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2011). 

De modo geral, a pré-análise trata sobre a leitura do material escolhido e da sua 

organização e sintetização das ideias iniciais da pesquisa. Caso seja utilizada análise 

de entrevista nessa etapa, as mesmas já devem estar transcritas. Assim, essa 

primeira etapa compreende: leitura flutuante, escolha de documentos, formulação de 

hipóteses e elaboração de indicadores. Além disso, existem quatro regras a serem 

cumpridas ao se escolher os dados, que são: exaustividade, representatividade, 

homogeneidade e pertinência (BARDIN, 2011; SILVA e FOSSÁ, 2015).  

A segunda etapa da análise de conteúdo de Bardin (2011), que é a exploração 

do material, vai tratar sobre transformar em unidade de registro o que foi coletado pelo 

pesquisador. Cada parágrafo terá que ser resumido e identificado com palavras-

chaves, para que assim sejas realizadas as primeiras categorizações. Essas primeiras 

categorias são agrupadas por tema, originando assim categorias intermediárias e 

finais. Com isso, o pesquisador não vai apenas compreender o sentido da fala dos 

seus entrevistados, mas também buscar outras mensagens ou significados no que foi 

dito.  
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A terceira e última etapa que envolve o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação incide em deter todos os conteúdos dos materiais coletados, seja 

entrevista, documentos ou observação. Assim, será feita uma comparação entre os 

mesmos, através das categorias de análise, para ressaltar os aspectos semelhantes 

e divergentes que foram coletados durante as entrevistas (BARDIN, 2011).  
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4 RESULTADOS 
As entrevistas foram realizadas durante o mês de janeiro de 2021, sendo feitas 

via Zoom e e-mail. A estrutura do roteiro foi dividida em três blocos: caracterização 

dos respondentes, Bean to Bar e Gastronomia Criativa.  

 
4.1 Caracterização dos Respondentes 

Do total dos sete entrevistados, um entrevistado do gênero masculino e seis do 

gênero feminino. Quanto a faixa etária, todos tem entre 23 e 45 anos, caracterizando 

uma população de respondentes de adultos jovens, grupo fortemente relacionado ao 

empreendedorismo e a uma sociedade mais engajada social e ecologicamente. Com 

relação à escolaridade, cinco entrevistados possuem pós-graduação, um possui 

graduação e um encontra-se cursando uma graduação, demostrando uma alta nível 

de formação dos entrevistados, que garante uma boa compreensão da pesquisa.  

Quanto a caracterização geral dos respondentes, buscando caracterizar a sua 

relação com o Movimento, três entrevistados são membros ativos da Associação Bean 

to Bar Brasil e quatro apresentam mais de cinco anos de atuação no bean to bar. 

Considerando que o movimento no Brasil tem aproximadamente sete anos, isso 

significa que os sujeitos da pesquisa conhecem bem o movimento, permitindo que 

eles consigam representar a situação, conforme estabelecido no objetivo 01.  

Quanto as especificações funcionais, a seis respondentes são proprietários ou 

gestores e um é chocolatier, profissional que atua diretamente na fabricação dos 

produtos. Assim, fica garantido que todos participam ativamente dos processos 

estabelecidos pelo bean to bar. Quanto a distribuição geográfica, seis empresas estão 

localizadas na região Sudeste e uma na região Sul; já o cacau que as mesmas utilizam 

vem das principais regiões produtores do fruto no Brasil. Sendo assim, entende-se 

que o mercado consumidor, com base nas entrevistas, fica localizado no Sul e no 

Sudeste. O mercado produtor de cacau, por sua vez, encontra-se no Norte e no 

Nordeste.  

 
4.2 Caracterização dos Empresas Representadas 

A pesquisa alcançou um respondente por empresa, assim, foram sete empresas 

alvo da pesquisa. Analisando especificamente as empresas, a primeira, localizada no 

Rio Grande do Sul, iniciou suas atividades em 2013 a partir de testes e formulação de 

receitas e após três anos lançou os produtos no mercado. Atualmente, a marca possui 
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entre seus produtos chocolates com intensidades que variam entre 44% e 80%, nibs 

de cacau e outros.  

A segunda empresa, localizada em São Paulo, além das barras de chocolate, 

também vendem nibs de cacau, pastas e chá de cacau, feito com as cascas torradas 

do fruto. Esta empresa, apesar de estar localizada em São Paulo, possui fazenda 

própria no estado da Bahia, sendo então a terceira geração de produtores de cacau 

no sul daquele estado. Assim, ela também se enquadra no conceito tree to bar por 

possuir a fazenda e por acompanhando o processo deste o plantio da árvore até o 

produto final. 

A terceira empresa, por sua vez, está localizada em Minas Gerais e iniciou suas 

atividades em 2019, sendo a mais recente das empresas entrevistadas. A empresa 

surgiu a partir da consciência ambiental entre as sócias e pelo desejo de mostrar pra 

os clientes os processos do bean to bar e a valorização da cultura através do alimento. 

Em seu portfólio de produtos, a marca conta com a venda de barras de chocolate, 

caramelos e drágeas de café e avelã.  

A quarta e quinta empresas, localizadas em São Paulo, estão passando neste 

primeiro trimestre de 2021 por adequações e em fase de testes dos novos produtos, 

sendo assim não foi possível descrever os mesmos. A sexta empresa, surgida em 

2016, trabalha atualmente com apenas dois ingredientes na base de seus chocolates, 

o cacau e o açúcar orgânico. O seu portfólio conta com barras de chocolate com 

variação de intensidades e diversas inclusões, tais como castanha, sal e café e 

também fornece nibs e chá de cacau.  

Por fim, a sétima empresa está localizada no Rio de Janeiro e se baseia nos 

pilares de sabor, sustentabilidade e justiça social. Além disso, dentre as entrevistadas, 

foi a única que mencionou possuir conceito vegano. Com relação aos seus produtos, 

a empresa trabalha com barras de chocolate com diferentes intensidades e inclusões, 

nibs e pasta de cacau. Por fim, a empresa também possui um podcast que aborda 

sobre o mundo bean to bar a partir de diversos entrevistados que trabalham dentro do 

movimento aqui no Brasil. 

A partir desta descrição, foi possível definir as principais características dos 

respondentes e sintetizá-las conforme a tabela 04: 
 

Tabela 4: Caracterização dos respondentes 
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Empresa Cargo Fazenda 
própria? 

Localização 
da empresa 

De onde vem seu 
cacau? 

01 Proprietário Não Rio Grande do 
Sul Pará 

02 Diretora 
Administrativa Sim São Paulo Bahia 

03 Proprietária Não Minas Gerais Bahia 
04 Chocolatier Não São Paulo Bahia 
05 Proprietário Não São Paulo Espírito Santo 

06 Gerente Não São Paulo Bahia, Espírito Santo 
e Amazônia 

07 Proprietária Não Rio de Janeiro Espírito Santo 
Fonte: acadêmica, 2021. 
 
4.3 As percepções do Movimento Bean to Bar 

O segundo bloco envolveu o Movimento Bean to Bar onde, primeiramente, 

buscou-se conhecer a definição do mesmo com base nos conhecimentos dos 

entrevistados. Os resultados reforçam que o Movimento diz respeito à forma artesanal 

de se fabricar chocolate, onde existe um controle da cadeia produtiva, da 

sustentabilidade e valorização do produtor de cacau, corroborando com a fala dos 

pilares do Movimento Bean to Bar segundo Aquino (2019).  

A produção dos chocolates dentro do Movimento Bean to Bar, de acordo com os 

entrevistados, é feita a partir das amêndoas do cacau fino, onde este fruto foi colhido 

maduro na fazenda e após isso, foi fermentando e seco ao sol. Os produtores destes 

chocolates dão preferência aos agricultores que trabalham de forma sustentável, e, 

além disso, dos demais ingredientes presentes nos seus produtos são naturais, 

garantindo assim a qualidade dos mesmos. 

Com relação as características dos chocolates, os produtores ficam atentos aos 

seus sabores, aromas e texturas, e isto tem um paralelo direto com a indústria. Estes 

produtores, em determinado momento, perceberam que o chocolate que estavam 

consumindo era muito modificado pela indústria, sendo assim, o Movimento Bean to 

Bar também surge a partir da necessidade de melhores produtos.  

O controle da cadeia produtiva diz respeito não apenas ao que envolve as etapas 

na fazenda e em sua empresa, mas também à valorização da mão de obra de todos 

os que estão envolvidos no Movimento Bean to Bar. Esta valorização pode ser feita 

através da rastreabilidade e das certificações, agregando assim valores ao longo da 

cadeia produtiva. A fala da empresa 06 aborda sobre a cadeia produtiva e sua ligação 

com o Movimento Bean to Bar, conforme segue: 
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É um movimento de valorização de toda a cadeia produtiva do cacau e do 
chocolate, desde os valores pagos aos produtores, quem trabalha nas 
plantações, como os processos são feitos, se são respeitados os tempos de 
cada etapa, quais ingredientes são usados, quais os impactos do uso desses 
ingredientes, enfim, um movimento contra a cadeia produtiva industrial e os 
métodos produtivos em escala que passam por cima de tudo sem olhar o que, 
ou quem, foi prejudicado (Empresa 06, 2021). 
 

Complementando esta fala, é preciso destacar que o Movimento Bean to Bar também 

surgiu da necessidade de melhorar esta cadeia produtiva. Conforme discutido na 

revisão teórica, sabe-se que, atualmente, a exploração do cacau em determinadas 

regiões do mundo ainda financia o trabalho análogo à escravidão. Assim, a justiça 

social também foi destaque nesta etapa, conforme citado pela empresa 07: 
O primeiro objetivo foi de melhorar o sabor, ter um chocolate mais gostoso 
mesmo. E, com o passar do tempo, esse movimento foi se atrelando a outros 
conceitos básicos. Então, hoje em dia o Movimento Bean to Bar se atrela em 
melhorar o sabor, mas também em sustentabilidade e justiça social, que é 
uma coisa que o mundo do chocolate às vezes peca bastante (Empresa 07, 
2021). 
 

 
A fala acima confirma o que foi dito por Amadu (2018), onde a autora versa sobre as 

práticas de trabalho infantil que ainda ocorrem em algumas fazendas de cacau ao 

redor do mundo.  

Com isso, é valido destacar que as informações disponibilizadas pelos 

respondentes com relação ao Movimento Bean to Bar evidenciam o que foi dito por 

Aquino (2019), Frangioni (2016) e Leissle (2017). E, com o intuito de definir as 

principais características do movimento e assim caracterizá-lo, foi montada uma 

nuvem com os principais termos utilizados pelos entrevistados em relação ao 

movimento (Figura 7).  
 

Figura 7: Características do Movimento Bean to Bar 
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Fonte: acadêmica, 2021. 
 

A Figura 7 sintetiza as características do movimento. Para além do termo central 

Amêndoa até a Barra, as principais questões estão relacionadas a preocupação com 

o cacau e os demais ingredientes, mas também há forte preocupação com o produtor, 

a valorização e a justiça social. Isso reforça o que a literatura vem dizendo sobre o 

Movimento Bean to Bar ser pautado em três pilares específicos. Estes pilares, 

segundo Aquino (2019) são: respeito pela matéria prima; relação direta e transparente 

com os produtores de cacau; controle da cadeia produtiva, desde a amêndoa até o 

produto final. 

Ainda convém ressaltar que a preocupação com o consumidor consciente é 

retratada quando os termos: chocolate, cadeia produtiva, transparência, natural e 

sustentabilidade são bastante utilizados. Tais indícios reforçam o que Petrini (2015) e 

Gentile (2016) sobre a valorização dos processos produtivos com relação à 

sustentabilidade e às boas práticas de trabalho. Estes autores abordam a temática 

através da filosofia do “bom, limpo e justo” oriunda do Slow Food. Nela o “bom” 

relaciona-se com as características organolépticas dos produtos; o “limpo” ao respeito 

à biodiversidade e o “justo” relacionado ao produtor, que deve trabalhar sem que haja 

exploração da sua mão de obra. 

Após a caracterização do Movimento Bean to Bar, a pesquisa buscou o 

aprofundamento mesmo através dos seguintes constructos: respeito pela matéria 

prima, o cacau; relação direta e transparente com os produtores de cacau; Controle 
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da cadeia produtiva, desde a amêndoa até o produto final; mercado do chocolate bean 

to bar. 

 

4.3.1 Respeito pela matéria prima, o cacau 

Este constructo subdividiu-se em outras duas variáveis: preservação do meio 

ambiente e boas práticas de trabalho. A preservação do meio ambiente e a 

sustentabilidade estão diretamente ligadas não só com as ações que as empresas 

praticam no seu dia a dia, mas também com o conceito do Movimento Bean to Bar. 

Este conceito, conforme discutido anteriormente, diz respeito às práticas sustentáveis 

adotadas nas fazendas; à utilização de ingredientes naturais nos produtos e ao 

respeito pelo meio ambiente como um todo. 

As boas práticas de trabalho novamente estão ligadas com a justiça social e 

relação com o produtor de cacau, algo sempre presente na fala dos entrevistados. A 

indústria do cacau é formada por vários atores, sejam eles agricultores, 

transportadoras, processadores do grão, compradores e distribuidores, e que, sua 

maioria eles apoiam as práticas citadas acima, conforme Mistrari e Romano (2010).  

Quando perguntado sobre a relação das empresas com essa indústria, apenas 

uma citou que tem contado com transportadoras para envio dos grãos de cacau. As 

demais empresas afirmaram que não tem contato com esta indústria, pois tem relação 

direta com o produtor de cacau e com a ponta da cadeia, que são os clientes. 

Complementando estas perguntas, foi questionado o que as empresas fazem 

para garantir que cacau utilizado por elas não é originário destas fazendas, e as 

mesmas responderam que a melhor forma é acompanhar o trabalho de perto através 

de visitas. Além disso, a empresa 01 confirmou que trabalha com fazendas que 

possuem o selo UTZ, um certificado que demonstra o compromisso da fazenda com 

responsabilidade social e outros aspectos. A empresa 02, tree to bar, confirmou que 

também possui o citado selo e que eles mesmos cuidam do plantio na fazenda e 

cuidado com os trabalhadores. 

As empresas 03, 05 e 06 foram mais adiante com relação às visitas, pois, para 

elas, é o modo mais garantido de saber o que está acontecendo ali e assim também 

é uma forma de ter segurança no que o produtor fala. A empresa 07, além do citado 

pelas outras empresas, também abordou sobre a proximidade física com as fazendas 

para assim conseguir rastrear o produto, como segue:  
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Esse é um dos pilares do bean to bar, na verdade o bean to bar se baseia 
nesses três pilares: sabor, sustentabilidade e justiça social. Então, quando 
você preza por isso, você preza por conhecer o seu produtor, por saber de 
onde seu cacau vem e é isso que a gente faz. A gente procura ter um 
relacionamento mais pessoal, de conhecer de fato de onde esse cacau vem. 
Quanto mais de perto esse cacau vem, melhor, pois você consegue rastrear, 
saber das práticas da fazenda, saber o que acontece ali. Então é isso, você 
conhecer os seus produtores pra saber se as práticas deles estão de acordo 
com as suas. Já essa parte de trazer para cada vez mais próximo, é 
importante também. Por exemplo, nosso cacau, no início, vinha do Sul Bahia. 
A gente conhecia os produtores, íamos lá ver, saber como era e por isso a 
gente sabia que não tinha ninguém sendo explorado (Empresa 07, 2021). 
 
 

Sendo assim, atualmente esta empresa trabalha com cacau do Espírito Santo, 

fisicamente mais perto do Rio de Janeiro, e, para ela é muito mais fácil acompanhar 

os processos na fazenda. Ainda segundo ela, caso surja uma fazenda de cacau no 

seu estado, a empresa fará o possível para trabalhar com eles. 

 

4.3.2 Relação direta e transparente com os produtores de cacau 

Este constructo subdividiu-se em duas variáveis, que são os cuidados nas 

etapas de plantio, fermentação e secagem, feitas na fazenda e também o 

conhecimento dos entrevistados com relação ao terroir da plantação de cacau. Estas 

etapas, feitas nas fazendas, recebem o nome de beneficiamento do cacau, conforme 

citado por Coe e Coe (2013), Leite (2018) e Almeida (2018). 

Segundo os entrevistados, o plantio deve ser feito a partir de variedades 

selecionadas previamente, garantindo assim uma melhor qualidade nos aromas e nos 

sabores do fruto. Além disso, também foi citado sobre os cuidados que o produtor de 

cacau deve ter com o solo, principalmente com relação a adubação e os tipos de 

insumos utilizados neste solo. Após o plantio, também foi observado sobre a hora 

certa de colher o fruto, pois o mesmo deve estar no ponto ideal. Este ponto, segundo 

a empresa 02, não pode ser muito verde e nem muito maduro, pois isso interfere 

diretamente nas etapas seguintes. 

Em seguida desses processos, tem-se a fermentação do cacau, sendo esta a 

etapa mais importante para os entrevistados, pois é ali que o sabor do chocolate 

começa a ser formado. Primeiramente, para uma boa fermentação, é preciso haver o 

controle de tempo e temperatura das amêndoas que ficam nos cochos ou caixas de 

fermentação.  

Estes cochos, por sua vez, devem seguir protocolos de limpeza e higiene para 

evitar assim contaminação durante a fermentação. Segundo a empresa 05, existe o 
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“Manual de Boas Práticas de produção e manejo do fruto e suas amêndoas” e o 

mesmo deve ser seguido corretamente. Por fim, caso a amêndoa tenha sido bem 

fermentada, ela apresentará sulcos corretos e poderá seguir para a próxima etapa, a 

secagem. 

A secagem, uma das últimas etapas do beneficiamento do cacau, deve ser feita 

da forma mais natural possível. E, de acordo os entrevistados, a melhor ainda é feita 

nas barcaças com o calor do sol. Apesar de ser a mais indicada, este tipo de secagem 

também exige cuidados, pois existem as horas mais adequadas para tal. Além dos 

cuidados com o sol, também devem ser observadas as questões de umidade e 

ventilação para não comprometer a amêndoa. 

Em comparação com outros tipos de secagem, foi citado os fornos a lenha, que 

não é indicado para o cacau. Isto ocorre, pois, estes fornos emanam substâncias 

tóxicas que podem contaminar os trabalhadores que lidam direto com os 

equipamentos. Além disso, os fornos também deixam notas de fumaça nas amêndoas 

e isso, ao passar para o chocolate, é caracterizado como um defeito da produção.  

Para complementar a fase do beneficiamento do cacau, questionou-se sobre o 

terroir e como o mesmo influencia os aromas e sabores do produto final, o chocolate. 

As características de sabor de um chocolate têm ligação direta com o terroir onde o 

cacau foi plantado, conforme Mesquita (2016) e Vick (2019) citaram. Questionados 

sobre isso, os respondentes afirmaram que é possível sentir essas diferenças, 

principalmente quando comparam os cacaus de diferentes estados, conforme as falas 

abaixo:  
Apesar de no cacau não termos ainda estudos, como acontece no mundo do 
vinho, mas nós que trabalhamos com a amêndoa, percebemos que o cacau 
do Para, da Bahia e do Espírito Santo são diferentes, em aromas, sabor, 
acidez e adstringência (Empresa 01, 2021). 
 
A gente percebe que as notas do cacau da Bahia são notas de frutas muito 
presentes naquele terroir e isso acontece porque a adubação da terra nasce 
num contexto de Cabruca, então tem folha caindo o tempo todo de vários 
outros tipos de plantas. Além disso, o clima também vai fazer total diferença, 
principalmente em termos de umidade e quantidade de chuva, pois isso tá 
diretamente ligado à nutrição daquele cacau, que é uma planta de várzea e 
que precisa de uma quantidade de água muito grande (Empresa 03, 2021). 
 
O cacau da Bahia, no geral, tem uma nota de banana passa, de ameixa, fruta 
desidratada, castanha e uma adstringência maior. Já o cacau do Espírito 
Santo é mais frutado pro cítrico, é adstringente, mas não tanto quanto o da 
Bahia e tem uma acidez maior por conta da dessa característica de frutas 
cítricas. Então, dá pra saber que são duas coisas completamente diferentes. 
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Outra coisa que muda muito é a manteiga de cacau, comparando o cacau da 
Bahia com o do Espírito Santo. Quanto mais ao norte da Linha do Equador, 
mais dura é a manteiga de cacau, e quanto mais ao Sul, mais macia é ela. 
Então, um chocolate feito com cacau da Bahia, no final vai ter um snap maior 
do o do Espírito Santo, que o snap é mais macio. Mesmo temperada, a 
manteiga do cacau do Espírito Santo é mais maleável comparando com o da 
Bahia (Empresa 07, 2021). 

 

4.3.3 Controle da cadeia produtiva, desde a amêndoa até o produto final 

Este constructo subdividiu-se em duas variáveis, a supervisão da cadeia e os 

domínios dos processos de produção dentro da cozinha. A supervisão da cadeia diz 

respeito às etapas que o produtor de chocolate acompanha, como por exemplo as 

etapas do beneficiamento de cacau, feitas na fazenda e já analisadas anteriormente. 

Por sua vez, os processos de produção dentro da cozinha dizem respeito à todas as 

técnicas que o chocolate maker reproduz na sua área de produção. Estes processos, 

segundo Leite (2018) e Almeida (2018) também são entendidos como o 

“processamento do cacau”.  

O processamento do cacau, segundo Frangioni (2016), Giller (2017) e Viotto, 

Sutil e Zanette (2018), diz respeito à fabricação de chocolate e envolve os processos 

de torra, mistura, refino, conchagem, temperagem e moldagem. Assim, foi confirmado 

pelos entrevistados que a torra é o processo mais importante para a formação do 

sabor de um chocolate, seguido da conchagem. 

Com relação à torra, cabe destacar a fala da empresa 03, onde a mesma afirma, 

dentre outras coisas, que neste processo é possível desenvolver os aromas do cacau 

e eliminar toxinas e ácidos que não são úteis para o chocolate, conforme segue:  
Na torra é onde a gente consegue desenvolver todos os aromas que a gente 
quer, onde vamos conseguir eliminar todas as toxinas e ácidos que não 
queremos. Muitas vezes vamos, ainda no momento da torra, corrigir algumas 
imperfeições, pois por mais que o cacau seja de qualidade, às vezes ele vem 
com alguns defeitos e que precisamos corrigir. E devemos pensar nisso, 
principalmente, quando o chocolate não tem adição de leite e que tem altas 
intensidades. Então, se a gente não corrige, isso vai ficar evidente na hora 
que a pessoa comer o chocolate (Empresa 03, 2021). 
 

Como complemento desta fala, a empresa 07 também aborda sobre a importância 

dos cuidados que deve-se ter com a torra, pois, caso não aconteça, o lote inteiro de 

cacau fica perdido e não existem muitas opções para recuperá-lo.  

A conchagem, etapa que foi discutida como a segunda mais importante de 

acordo com os entrevistados, é vista como uma opção para diminuir alguns erros que 

podem ocorrer na torra. Este processo é responsável por refinar o sabor do chocolate 
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e por manter as principais características desenvolvidas na torra. Segundo a empresa 

02, é preciso que haja um equilíbrio entre a torra e a conchagem, para que assim o 

chocolate maker possa trazer à tona os sabores que ele deseja. A empresa 03, por 

sua vez, complementa que na conchagem que a receita do chocolate começa a ser 

desenvolvida, conforme destaque: 
É na receita que vamos equilibrar os sabores e corrigir alguns erros que não 
são corrigíveis na torra, adicionando outros ingredientes como o açúcar e o 
leite, e tentando equilibrar ele de uma forma que tenha fluidez agradável, 
tanto pra manuseio, quanto pra derretimento na boca. O processo de 
conchagem vai auxiliar na liberação e refinamento do sabor, removendo a 
acidez. Então, resumindo, em termos de sabor: torra e formulação da receita. 
E em termos de estrutura de chocolate: pré-cristalização e armazenamento 
do chocolate (Empresa 03, 2021). 
 

Esta pré-cristalização, também chamada de temperagem, é definida por Almeida 

(2018) como a técnica de cristalização da manteiga de cacau por meio do choque 

térmico. Ela deve ser feita com controle de temperatura e por meio de agitação 

mecânica. Como resultado de uma temperagem bem feita, é possível ter um chocolate 

com brilho, snap e com maior vida útil nas prateleiras. 

 

4.3.4 Mercado do chocolate bean to bar 

Para compreender um pouco mais sobre o bean to bar, questionou-se sobre este 

mercado e como as empresas entrevistadas o enxergam. Assim, tem-se o último 

constructo da etapa do Movimento Bean to Bar, elaborado através da variável 

“dificuldade de posicionamento”. Esta dificuldade de posicionamento está diretamente 

ligada com as dificuldades que existem para qualquer mercado novo e também pela 

concorrência de outros produtos, que neste caso é representada pela comparação 

com os chocolates estrangeiros. 

Por ser um mercado novo, as empresas afirmaram que uma das maiores 

dificuldades é informar o cliente sobre o movimento e seu produto. Alguns clientes 

ainda não têm maturidade para entender que um chocolate artesanal, que tem um 

preço mais elevado, não pode ser comparado com um chocolate industrializado, e isto 

confirma o que foi citado por Viotto; Sutil; Zanette (2018) e Christ (2020).  

Além disso, quatro empresas relataram a dificuldade com a logística, algo que 

pode prejudicar a estrutura dos chocolates em um país tropical como o Brasil e uma 

empresa também citou a dificuldade com o maquinário, pois existem poucas 

empresas brasileiras trabalhando com isso. Uma fala da empresa 07 e que merece 
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destaque, pois influencia diretamente na divulgação movimento, diz respeito às redes 

sociais, conforme segue: 
Outra dificuldade que percebo são as pessoas que migraram de outras 
profissões para trabalhar com bean to bar e pessoas com faixas etárias 
diferentes. Eu percebo que a idade média das pessoas que trabalham com o 
bean to bar é um pouco maior, e aí não existe um traquejo tão grande para 
lidar com rede social, com tecnologia, para conseguir justamente passar essa 
informação e fazer o bean to bar se espalhar logo. Então acredito que a gente 
caminha muito devagar na informação e que o movimento deveria aparecer 
mais nas redes sociais (Empresa 07, 2021). 
 

Esta dificuldade do mercado também foi destaque quando perguntou-se sobre a fama 

dos chocolates internacionais, o que acabou por completar as respostas acima. 

Nesta pergunta, quatro empresas afirmaram que a fama dos chocolates 

estrangeiros não afeta o mercado bean to bar, e destacaram, mais uma vez, que o 

que afeta é a falta de informação para o cliente. Neste ponto, a fala da empresa 03 

merece destaque:  
Não acho que falar do chocolate internacional é algo ruim, mas eu gosto de 
usar ele como um comparativo de sabores e texturas. Qual o tipo de textura 
que a pessoa considera agradável? E a partir disso ela ter um comparativo 
de algo muito melhor do que a gente tem nos chocolates industrializados aqui 
no Brasil. Então, não vejo eles como vilões, até porque eu enxergo como 
setores completamente diferentes. [...] Então, trazendo esse comparativo, 
gosto que a pessoa perceba as qualidades de um chocolate estrangeiro e 
perceba as mesmas qualidades em um chocolate bean to bar. E é justamente 
nessa hora que consigo trazer aromas diferentes que um chocolate de fora 
não consegue trazer, mas que um bean to bar consegue. Eu vejo o chocolate 
estrangeiro como um aliado do bean to bar, pois ele vai dar um parâmetro de 
referência no nosso trabalho (Empresa 03, 2021). 

As outras três empresas, porém, acreditam que a fama do chocolate estrangeiro afeta 

o mercado bean to bar, como no caso empresa 07, que não seguiu a mesma linha de 

pensamento da empresa citada anteriormente: 
O chocolate belga atrapalha nesse sentido, pois é um chocolate que não 
necessariamente tem qualidade, mas que se vende muito bem como 
chocolate que tem qualidade. Assim, as pessoas têm aquilo como parâmetro 
e aí vai existir a comparação, algo que eu vejo diariamente na minha 
empresa. A gente vende nosso chocolate para alguns restaurantes e sempre 
existe essa comparação, daí eu tenho que explicar que os produtos são 
diferentes, que meu chocolate não tem lecitina de soja e nenhum tipo de 
gordura extra, apenas a manteiga de cacau. Então, às vezes ele pode ficar 
mais fluído ou não no derretimento, mas que está tudo bem com ele (Empresa 
07, 2021). 
 

Finalizando o assunto mercado e, por consequência, o segundo bloco de perguntas, 

questionou-se como é possível mudar a realidade do bean to bar no Brasil a partir 

desta concorrência com os chocolates estrangeiros.  

Neste sentido, até as empresas que não acreditam nesta concorrência, fizeram 

suas contribuições, pois reforçam que o mercado precisa crescer mais. Novamente 
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foi falado sobre a comunicação que precisa haver entre as empresas e os clientes, no 

sentido de cada vez mais informar o que está sendo feito. Além disso, dois pontos 

merecem destaque neste âmbito: a necessidade de o bean to bar começar a ganhar 

destaque nos restaurantes e a importância de trazer essa discussão para dentro do 

meio acadêmico, principalmente nas faculdades de gastronomia. 

A partir das considerações dos entrevistados e da discussão de literatura, 

montou-se o quadro abaixo com os constructos e definições vistas aqui, e que 

resumem as características do Movimento Bean to Bar. 
 

Quadro 9: Características do Movimento Bean to Bar. 
Constructo Definição  

As percepções do 
Movimento Bean to 
Bar 

O Movimento Bean to Bar é entendido como a forma de se produzir 
artesanalmente o chocolate, do cacau até a barra. Além disso, é pautado 
por características específicas, tais como o controle da cadeia produtiva, a 
valorização do produtor de cacau, a sustentabilidade e a qualidade nos 
ingredientes utilizados. 

Respeito pela 
matéria prima, o 
cacau 

O respeito pelo cacau envolve as boas práticas de trabalho dentro da 
cadeia e também as práticas de preservação do meio ambiente. Nas boas 
práticas de trabalho temos as questões que envolvem justiça social e boa 
relação com o produtor de cacau. Por sua vez, a preservação do meio 
ambiente envolve a preservação do mesmo como um todo, a utilização de 
ingredientes naturais e a adoção de práticas sustentáveis na fazenda e nas 
empresas. 

Relação direta e 
transparente com 
os produtores de 
cacau 

Esta relação envolve o beneficiamento do cacau, que são as etapas feitas 
na fazenda, e que o produtor do fruto deve conhecer para assim gerar um 
produto de qualidade para ofertar ao seu cliente, o produtor de chocolate. 
Além disso, essa relação também envolve os conhecimentos sobre o terroir 
do cacau, que o produtor de chocolate deve conhecer para assim 
desenvolver os melhores aromas e sabores do seu produto. 

Controle da cadeia 
produtiva, desde a 
amêndoa até o 
produto final 

Este controle pode ser entendido como a parte mais “prática” do Movimento 
Bean to Bar, pois ele engloba a supervisão de toda a cadeia e também os 
processos que são feitos dentro das cozinhas. A supervisão da cadeia 
começa na fazenda, com as etapas do beneficiamento do cacau e termina 
na empresa do produtor de chocolate. Dentro da sua empresa, mais 
especificamente na sua cozinha, o produtor também acompanha os 
processos de produção do chocolate, o qual é chamado de 
“processamento do cacau”. Este processamento diz respeito à fabricação 
de chocolate e envolve os processos de torra, mistura, refino, conchagem, 
temperagem e moldagem. 

Mercado do 
chocolate bean to 
bar 

No Brasil, o mercado do chocolate bean to bar é considerado recente e 
isso traz uma série de dificuldades vistas pelos empresários que atuam 
neste ramo. Dentre estas dificuldades, as mais percebidas são a 
concorrência com produtos consolidados, a falta de informação do 
consumidor sobre o bean to bar, a logística ainda precária em um país 
tropical e a disponibilidade de maquinário. 

Fonte: acadêmica, 2021. 
 

Com o objetivo de complementar este quadro e compreender melhor o 

Movimento Bean to Bar, montou-se o fluxograma abaixo com base na literatura e nas 

entrevistas.  
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Figura 8: Fluxograma Bean to Bar 

 
Fonte: acadêmica, 2021. 
 

O fluxograma acima corrobora com as falas de Leite (2018) e Almeida (2018), onde 

os autores explanam que o plantio, a fermentação e a secagem ocorrem ainda na 

fazenda de cacau. Além destes autores, Ferreira et al. (2013) complementam que, 

ainda no beneficiamento, existe a etapa de armazenamento dos grãos de cacau, que 

deve ser realizado de modo a garantir a integridade e qualidade do produto final.  

O beneficiamento do cacau, ainda de acordo com Ferreira et al. (2013), também 

deve ser atrelado às Boas Práticas Agrícolas de produção. Este conceito envolve a 

dedicação do agricultor em relação aos processos adotados dentro da sua fazenda, e 

isto pode ser feito através da escolha correta das técnicas de manejo, a escolha da 

variedade de plantas, adubação orgânica do solo, controle de doenças que danificam 

o cacau e outros. 

O plantio do cacau muitas vezes pode ser feito através dos costumes e tradições 

das comunidades, e sempre levando em consideração a preservação daquele 

ambiente em que está inserido. O sistema de plantio Cabruca, muito utilizado na 

região cacaueira da Bahia, é considerado tradicional na região cacaueira da Bahia. 

Através dele, o cacau é plantado embaixo das árvores da Mata Atlântica, e isso 
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garante a preservação da floresta, pois este tipo de produção evita a derrubada da 

vegetação nativa (LEITE, 2018). 

A fermentação, de acordo com Ferreira et al. (2013), é um processo 

microbiológico e de ação enzimática que permite um melhor desenvolvimento dos 

sabores das amêndoas. Ela é considera uma das etapas mais importantes do 

beneficiamento do cacau, pois, caso seja bem executada, pode gerar produtos 

especiais e diferenciados. Ainda segundo os autores, existem sete fatores que afetam 

a fermentação do cacau, que são: tempo de fermentação; temperatura do ambiente; 

aeração da massa; tamanho da massa; variedades do cacau; atraso na colheita e na 

quebra do fruto; perda do gérmen da semente. 

Após a fermentação, o cacau deve seguir para a etapa de secagem, que deve 

ser feita da forma mais natural possível, através da incidência do sol. Neste âmbito, a 

secagem por barcaças e por estufas solares são as mais indicadas. Por outro lado, a 

secagem artificial, feita com o uso de lenha, está cada vez mais entrando em desuso, 

pois contamina os lotes com fumaça, agride o meio ambiente e afeta a saúde do 

agricultor (FERREIRA, 2017). 

Por fim, o beneficiamento do cacau encerrasse com o armazenamento das 

amêndoas secas. Segundo Ferreira (2017), um cacau de qualidade superior, caso 

armazenado da forma correta, pode ficar estocado por um período de seis meses sem 

perder a sua qualidade. Em regiões quentes e úmidas, como é o caso do Sul da Bahia, 

o armazenamento é importante para garantir que as sacas não sejam afetadas por 

mofo, insetos e roedores. Para um correto armazenamento, é preciso garantir, dentre 

outros, que o local seja arejado e com entrada de luz; que as amêndoas estejam em 

sacas próprias e sem contato com o chão e paredes; que o local não seja depósito 

para produtos químicos ou materiais que transmitam odores. 

Quando as amêndoas chegam à cozinha do chocolate maker, inicia-se a etapa 

de processamento do cacau, compreendendo assim a torra, mistura, refino, 

conchagem, temperagem e moldagem. No Bean to Bar, o processamento do cacau é 

feito através das amêndoas de qualidade, que devem ser selecionadas e 

diferenciadas (LEITE, 2018).  

De acordo com Toker, Palabiyik e Konar (2019), um dos objetivos da torra é 

reduzir as notas ácidas das amêndoas e enriquecer o sabor do produto final, o 

chocolate. A mistura, por sua vez, é a etapa que envolve a homogeneização dos 

ingredientes do chocolate, podendo ser feita com a massa de cacau, açúcar, leite, 
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manteiga de cacau ou com qualquer ingrediente que esteja presente na receita do 

chocolate maker (ALMEIDA, 2018). 

O refino e a conchagem ocorrem nos moinhos de pedras, também chamados de 

melanger e devem ser feitos para melhorar os sabores e as texturas dos chocolates. 

A temperagem, por sua vez, consiste na cristalização da manteiga de cacau, o que 

garante, dentre outros benefícios, uma maior durabilidade dos produtos finais. Por fim, 

a moldagem ocorre para solidificar o chocolate e permitir que o mesmo possa ser 

embalado para assim seguir seu caminho em direção ao cliente (ALMEIDA, 2018). 

 

4.4 Gastronomia Criativa 
Finalizada a etapa do Movimento Bean to Bar, entramos no terceiro bloco de 

perguntas que diz respeito a Gastronomia Criativa. A finalidade deste bloco é saber o 

que as empresas têm em comum com a Gastronomia Criativa, e assim cumprir o que 

foi previsto no objetivo 03 da presente dissertação. 

 

4.4.1 Comunidade gastronômica 

O primeiro constructo deste bloco diz respeito à comunidade gastronômica, que 

é subdividida nas variáveis “papel do chef de cozinha” e “preços justos e apoio 

educacional, ecológico e social”. O papel do chef diz respeito ao que este faz dentro 

da sua área de produção, que no caso das empresas, foi citado como as etapas 

imprescindíveis para que seja feito um chocolate de qualidade.  

Além disso, este papel também está relacionado com o que este profissional faz 

para manter seu ambiente de trabalho de acordo os procedimentos sustentáveis e 

também com a utilização de ingredientes nacionais, algo discutido na fundamentação 

por Rao, Monin e Durand (2003); Zaneti e Schneider (2016) e Sales (2020). Com 

relação a estes ingredientes, as sete empresas afirmaram que fazem questão de 

utilizar insumos nacionais nas suas receitas, e os mais citados estão disponíveis na 

nuvem de palavras abaixo: 
Figura 9: Ingredientes nacionais 
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Fonte: acadêmica, 2021 
 
As palavras mais citadas pelos entrevistados foram: cacau, açúcar, castanha do Pará, 

castanha de caju e café. A importância de se utilizar ingredientes brasileiros, segundo 

a empresa 03, diz respeito à melhor forma de harmonizar estes com o cacau brasileiro, 

pois as notas de sabores combinam. A empresa ainda complementa que, caso 

utilizasse produtos estrangeiros, esta harmonização seria mais difícil de ser feita. 

A comunidade gastronômica também é percebida neste constructo, quando se 

é abordado sobre preço e negociação do cacau. Em paralelo com a Gastronomia 

Criativa, isto é tratado de forma a garantir preços justos para os produtores, conforme 

citam UNCTAD (2010), Santos (2012) e Junqueira (2018). De acordo com as 

respostas, as empresas não negociam valores dos lotes de cacau com os produtores, 

pois entendem como justo o valor cobrado por estes. 

Diante disso, ficou claro a diferente entre cacau comodity e cacau beneficiado, 

algo que foi citado pela empresa 01,03 e 07. Este cacau especial é conhecido por ter 

valores acima do mercado, isso porque existe um cuidado maior em todas as etapas 

que são feitas na fazenda, pelos produtores. De acordo com a fala da empresa 03, o 

processo de tratamento deste cacau pode demorar de 10 até 15 dias, dependendo do 

lugar em que foi plantado. Além disso, a empresa também cita que, algumas fazendas, 

trabalham com aparato tecnológico e que isso reflete no preço final, algo justo para 

os dois lados. 
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A fala da empresa 07, compara o cacau comodity com o cacau diferenciado, e, 

para ela, um dos grandes erros do mercado de chocolate comercial é quando um 

terceiro determina o preço no lugar do produtor, conforme fala abaixo:  
Não é produtor de cacau africano que determina o preço dele, por exemplo. 
Então eles acabam deixando pro mercado a determinação desses valores e 
é lógico que eles vão colocar o mais baixo possível. E é por conta disso que 
todas essas injustiças no cacau comodity acontecem. Aí, quando a gente vem 
pro bean to bar, que determina o preço do cacau é quem produz esse cacau, 
pois é ele que sabe quanto ele gasta de luz, ele que sabe se choveu o 
suficiente ou não, ele que sabe se deu uma praga, quanto que custa de 
transporte. Então, preço não é uma coisa que se “chora”, se está muito caro 
para você, você tem que procurar outro. Você não vai ficar ali discutindo 
preço, é importante valorizar o trabalho da pessoa porque é justo e é o tralho 
dele (Empresa 07, 2021). 
 

Com relação ao preço propriamente dito, a empresa 03 compara os dois tipos de 

cacau, trazendo um complemento para a fala acima. Segundo ela, o cacau comodity 

varia de R$5,00 a R$8,00 o quilo, já um cacau beneficiado pode variar de R$25,00 

até R$40,00 o quilo. Então, por compreender essas diferenças, é justo pagar o que 

se cobra por um cacau beneficiado. 

A empresa 02, por se caracterizar como tree to bar, não se enquadrou em parte 

dessa pergunta. Mas, por outro lado, ela vende amêndoas de cacau. E, ao fazer isso, 

ela demonstra preocupação em esclarecer os clientes sobre todos os processos que 

ocorrem na sua fazenda, seja isso relacionado aos cuidados com plantio e 

beneficiamento da amêndoa. Assim, a empresa acredita que pratica preços justos e 

que, por ter amêndoas selecionadas, ela também pagaria o preço ofertado 

atualmente, caso fosse necessário. 

 

4.4.2 Métodos de confecção  

No constructo de métodos, as sub variáveis utilizadas foram costumes e saberes 

de um local e as técnicas e processos feitos na cozinha. Estes costumes e saberes, 

conforme discutido por Silva; Soares (2017) e Santos; Oliveira (2017), dizem respeito 

ao modo de preparo dos alimentos quando estes são trabalhados em conjunto com a 

cultura da localidade. Além disso, também diz respeito aos ingredientes e utensílios 

utilizados nestes preparos e às técnicas que são transmitidas por gerações. 

Com relação a isso, as empresas não relataram o uso de tais práticas antigas, 

seja no modo de fazer o chocolate ou dos seus recheios. A empresa 02, por sua vez, 

relatou sobre a troca de experiências com outros produtores tree to bar e também o 

auxílio que busca nos centros de renome, tais como o CIC, UESC e a CEPLAC. Estes 



 71 

centros buscam ajudar os produtores, dentre outras formas, nas etapas de plantio, 

produção, seleção de amêndoas, fermentação e secagem, o que abordamos 

anteriormente como o beneficiamento do cacau. 

As técnicas e processos feitos na cozinha dizem respeito ao processamento do 

cacau, ou seja, as etapas de torra, mistura, refino, conchagem, temperagem e 

moldagem. Estas etapas primeiramente foram abordadas no constructo “Controle da 

cadeia produtiva, desde a amêndoa até o produto final” e aqui serão abordadas com 

relação aos equipamentos e utensílios utilizados na produção de chocolate. Para 

sintetizar, também foi elaborado uma nuvem de palavras com os principais 

equipamentos e utensílios citados, conforme segue: 
 
Figura 10: Equipamentos e utensílios 

 
Fonte: acadêmica, 2021 
 
Nesta nuvem de palavras, os itens melanger, forno e ar-condicionado foram os que 

ganharam destaque. A melanger, muitas vezes chamada de moinho de pedra, é 

utilizada para o refino e conchagem da massa de cacau. A função dela, conforme 

discutido anteriormente, é refinar e liberar os sabores dos chocolates. O forno, por sua 

vez, ganha destaque por conta do processo de torra de cacau. Já o ar-condicionado 

é visto como equipamento imprescindível pois o chocolate precisa ser trabalhado em 

temperaturas amenas, algo difícil em algumas regiões do Brasil em determinadas 

épocas do ano. 

 

4.4.3 Festivais gastronômicos  

O constructo “festivais gastronômicos” ficou representado pela sub variável 

aproximação com o público. A importância deles, para os autores Marques, Lopes, 



 72 

Varela (2020) e Stojanović et al (2020) diz respeito à divulgação dos produtos e 

também como forma de conhecer novos clientes. Além disso, estes festivais também 

trazem novas oportunidades para a comunidade o desenvolvimento de sua economia. 

Com relação aos festivais relacionados ao Movimento Bean to Bar, as empresas 

afirmaram que, antes da pandemia causada pela Covid-19, elas costumavam 

participar dos mesmos, principalmente os promovidos pela Associação Bean to Bar 

Brasil. Além destes, também foram citados o Chocolat, que ocorrem em São Paulo, 

no Pará e na Bahia e também as feiras locais de suas respectivas cidades.  

A importância de participar dos mesmos, segundos os entrevistados, está na 

própria divulgação das suas empresas, pois é uma outra forma de aparecer para o 

público em potencial. Além disso, é notório para as empresas que os custos 

envolvidos nestes festivais geram retorno, pois elas conseguem vender seus 

produtos, promover a marca, gerar feedback e conscientizar a população sobre o que 

é o Movimento Bean to Bar. 

A fala das empresas 03 e 07 destaca sobre o que costuma acontecer nestes 

eventos, conforme segue: 
Ajuda, principalmente, para as pessoas se juntarem à Associação Bean to 
Bar, que tem muito a contribuir com o movimento. As pessoas da Associação 
são experientes e já estão no ramo há muitos anos e eles sempre trazem 
pessoas de fora, o que é muito importante. Eles sempre trazem webinar, 
seminários, informações que não temos acesso fácil aqui. Assim, os eventos 
também são importantes até para os consumidores, para eles entenderem o 
movimento (Empresa 03, 2021). 
 
Isso ajuda muito a disseminar o bean to bar pois é uma relação muito direta 
com o cliente. Quando um cliente compra um chocolate nosso na feira, ele 
está vendo tudo ali acontecer, ele prova um chocolate na hora, daí temos o 
feedback real desta pessoa e aquilo causa um encantamento que a rede 
social não capta. A nossa empresa foi crescendo muito “no boca a boca”, e 
quando ela cresce, o movimento cresce junto (Empresa 07, 2021). 
 

Assim, é importante perceber que as afirmações das empresas corroboram com o que 

foi dito anteriormente pelos autores. E, além disso, destaca que é importante que a 

comunidade do Movimento Bean to Bar continue promovendo estes eventos, pois isso 

irá contribuir com o crescimento do mesmo. 

 

4.4.4 Respeito pelo meio ambiente 

Nesta etapa, o constructo “Respeito pelo meio ambiente” subdivide-se na 

variável “Práticas e ações sustentáveis dentro das organizações”. Este assunto vem 

sendo cada vez mais discutido dentro da gastronomia, pois a mesma é considerada 
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uma área impulsionadora das práticas sustentáveis. A UNCTAD (2010) e autores 

Cândido e Brito (2020) complementam suas falas abordando sobre a importância de 

práticas sustentáveis que estimulem as empresas e a comunidade, pois isso gera 

mudanças e benefícios para todos. 

Para este assunto, foi perguntado quais ações relacionadas à preservação do 

meio ambiente as empresas adotam. Dentre as ações mais citadas, temos a 

reciclagem, a redução do uso de plástico, lixo e uso de água como destaque. Outra 

fala importante diz respeito ao próprio descarte vindo do cacau, como no caso das 

cascas, que são aproveitadas para hortas ou até para a fabricação de chás, virando 

assim outro produto rentável. Também foi discutido sobre a própria embalagem dos 

chocolates, onde as empresas optam por materiais recicláveis para as mesmas. 

Aqui, é válido destacar que três empresas, além do citato, também falaram do 

Sistema Cabruca como um pilar da sustentabilidade. Neste sistema o cacau é 

cultivado à sombra da floresta nativa e, como vantagem está a conservação da 

floresta e a preservação dos elementos originais da mesma. Assim, conforme fala da 

empresa 07, conhecer esse sistema e prezar por ele também é uma prática 

sustentável. Por fim, o Sistema Cabruca também tem ligação direta com o terroir e 

também irá influenciar nos sabores dos chocolates, algo discutido anteriormente no 

constructo “Relação direta e transparente com os produtores de cacau”. 

Por fim, tem-se o quadro resumo com os constructos e definições da etapa de 

Gastronomia Criativa vista aqui: 
Quadro 10: Características da Gastronomia Criativa 

Constructo Definição  

Comunidade 
gastronômica 

Esta comunidade é entendida a partir do papel que o chef de cozinha 
deve desempenhar no seu dia a dia. No caso dos chocolates, isso é 
visto como as etapas feitas na produção e também com o ambiente de 
trabalho. Neste ambiente, devem ser defendidas, principalmente, o 
uso de ingredientes nacionais e os procedimentos sustentáveis na 
produção. Além disso, a comunidade também engloba os preços 
justos e o apoio educacional, ecológico e social. Isto, no mundo do 
bean to bar, diz respeito aos preços justos que devem ser praticados 
pelos produtores de cacau e de chocolate. 

Métodos de 
confecção 

Os métodos, através das técnicas, processos, costumes e saberes, 
englobam tudo aquilo que é passado de geração para geração dentro 
do contexto da cozinha. Além disso, este constructo também diz 
respeito aos utensílios e ingredientes que são utilizados nas 
produções, onde estes também são transmitidos através de gerações. 

Festivais 
gastronômicos 

Os festivais, dentro do contexto estudado, são entendidos como uma 
forma de aproximação com o público, sendo igualmente importantes 
para que novos produtos sejam divulgados. Assim, eles também são 
um canal para novos mercados e para que as comunidades 
desenvolvam cada vez mais a sua economia. 
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Constructo Definição  

Respeito pelo meio 
ambiente 

O respeito pelo meio ambiente, dentro do contexto da gastronomia 
criativa, diz respeito às práticas e ações sustentáveis que devem 
existir dentro das organizações. Tais práticas, atualmente, estimulam 
não só as empresas, mas também a comunidade como um todo, 
trazendo benefícios para todas os envolvidos no processo. 

Fonte: acadêmica, 2021. 

 
Através da discussão de literatura, entende-se que a Gastronomia Criativa tem ligação 

com uma série de atividades que, em conjunto, podem mudar a realidade de uma 

comunidade. Ao abordar mais especificamente estas mudanças, Koerich, Sousa, 

Fialho (2018) e Maldonado-Erazo et al (2019) explanam moradores e consumidores, 

através de uma experiência criativa, conseguem se inserir e reconhecer uma 

gastronomia local. Além disso, os produtos alimentares oriundos desta inserção 

influenciam diretamente a identidade dos moradores. 

Como complemento destas ideias, Junqueira (2018) aborda sobre a 

consolidação da cadeia produtiva da gastronomia através dos campos criativos da 

gastronomia, que, ao todo, são oito: características do centro urbano e/ou região bem 

desenvolvida; comunidade gastronômica vibrante, numerosos restaurantes 

tradicionais, e/ou chefs de cozinha; utilização de ingredientes endógenos na culinária 

tradicional; know-how local, práticas e métodos de confecção tradicionais de culinária; 

mercados e indústrias tradicionais dos alimentos; tradição em festivais gastronômicos, 

prêmios, concursos de amplo reconhecimento na mídia e entre os envolvidos; respeito 

pelo meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável de produtos locais; 

apreciação pública, promoção da nutrição nas escolas e inclusão de programas de 

conservação da biodiversidade nos currículos dos cursos de culinária. 

A partir das discussões acima, sintetizou-se os constructos do Movimento Bean 

to Bar, representados pela cor laranja escura, e da Gastronomia Criativa, 

representada pela cor laranja clara. Assim, através da figura abaixo, tem-se as 

percepções das áreas em um formato único. 
 

Figura 11: Movimento Bean to Bar e Gastronomia Criativa 
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Fonte: acadêmica, 2021. 
 

Começando com o Movimento Bean to Bar, o respeito pelo cacau é entendido 

por Aquino (2019) como um todo e considerando que o mesmo deve possuir 

procedência através de valores éticos, boas práticas de trabalho e estar inserido em 

um local que preserve o meio ambiente. A relação direta e transparente com os 

produtores diz respeito às etapas que ocorrem na fazenda de cacau, para que o 

chocolate maker seja capaz de desenvolver os melhores aromas e sabores para o 

seu produto final (MESQUITA, 2016; FALCÃO, 2017; AQUINO, 2019). 

O controle da cadeia produtiva é entendido como a supervisão que o chocolate 

maker deve fazer durante todo o seu processo de produção, e isto deve começar 

ainda na fazenda de cacau, em parceria com o agricultor. Além disso, este controle 

também engloba os processos da sua cozinha, onde o maker precisa dominar a 

produção e as etapas de trabalho. Por ser recente, o mercado do bean to bar ainda 

enfrenta alguns desafios, principalmente no que diz respeito ao posicionamento. Por 

conta disso, se faz necessário novas formas de divulgação para que cada vez mais o 

público tenha acesso a estes produtos (FRANGIONI, 2016; VIOTTO, SUTIL e 

ZANETTE, 2018; CHRIST, 2020). 

Partindo para a Gastronomia Criativa, a comunidade gastronômica engloba, 

dentre outros, os aspectos de práticas justas de mercado, a utilização de ingredientes 
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que agregam valor ao local e também ao papel que o chef de cozinha pode exercer 

para transformar a realidade de uma comunidade, fazendo com que o ato de comer 

passe a ser uma identificação das regiões envolvidas (RAO, MONIN e DURAND, 

2003; ZANETI e SCHNEIDER, 2016; SALES, 2020). 

Os métodos de confecção, segundo Silva e Soares (2017) e Santos e Oliveira 

(2017), dizem respeito não só as técnicas empregadas dentro de uma cozinha, mas 

também todos os costumes e saberes de uma comunidade, que muitas vezes são 

repassadas de geração para geração. Além disso, conforme Conejero et al. (2018) e 

Vianna (2020), os métodos também abordam os processos de produção, as práticas, 

os equipamentos e os instrumentos utilizados em uma cozinha. 

Os festivais gastronômicos entram no âmbito da Gastronomia Criativa como uma 

importante ferramenta de divulgação que aproxima as marcas do público, trazendo 

assim desenvolvimento da economia e crescimento das comunidades (MARQUES; 

LOPES; VARELA, 2020; STOJANOVIĆ et al, 2020). Por fim, o respeito ao meio 

ambiente engloba todas as práticas sustentáveis que devem ser utilizadas pelas 

empresas, seja através de reciclagem de lixo, uso de embalagem biodegradáveis, 

economia de água e outros (CÂNDIDO; BRITO, 2020). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Gastronomia, dentre as suas mais diversas representatividades, pode ser 

entendida como uma forma de representação de um povo através dos seus costumes, 

pratos típicos, ingredientes e tradições alimentares, formando assim uma identidade 

única. A Gastronomia Criativa, quando abordada dentro do contexto da Economia 

Criativa, nos ensina sobre mudanças benéficas que podem acontecer dentro de uma 

comunidade, sejam estas feitas por meio da cultura, da sociedade ou da economia.  

O Movimento Bean to Bar, por sua vez, é um movimento da gastronomia que 

surgiu na década de 1990 com o intuito de se fazer chocolate da forma mais artesanal 

possível, através de ingredientes limpos e com o melhor sabor possível. Com o passar 

dos anos, esse movimento foi ganhando forças e se estabelecendo a partir de alguns 

pilares, onde os mais importantes são o respeito pelo cacau, a relação transparente 

que deve existir entre os produtores e controle da cadeia produtiva. Atualmente, 

existem diversas empresas de chocolate bean to bar no Brasil e no mundo que 

seguem estes preceitos e contribuem para a disseminação do citado movimento. 

Como forma de juntar as duas temáticas acima, surgiu a ideia de analisar o 

Movimento Bean to Bar no Brasil a partir do contexto da Gastronomia Criativa, para 

assim saber se tais temáticas conseguem caminhar juntas no atual contexto em que 

se encontram.  Para isso, foram feitas entrevistas com sete empresas que atuam no 

ramo do chocolate bean to bar e, a partir das suas respostas, foi possível avaliar as 

semelhanças e divergências que o Movimento Bean to Bar tem, atualmente, com a 

Gastronomia Criativa.  

Analisando o Movimento Bean to Bar pela ótica dos entrevistados, foi possível 

notar que os mesmos estão de acordo com as falas de Aquino (2019), onde este 

universo diz respeito a forma de fazer chocolate de forma artesanal, valorizando o 

produtor de cacau, conhecendo a cadeia produtiva e sendo pautado pela valorização 

do meio ambiente e da matéria prima. No que diz respeito ao meio ambiente e ao 

cacau, matéria prima do chocolate, temos então a primeira semelhança do Movimento 

Bean to Bar com a Gastronomia Criativa. 

A ideia de consciência sustentável e o respeito pelo meio ambiente vem sendo 

debatido há anos pelos mais diversos setores, e na gastronomia isto não seria 

diferente. Neste aspecto, as empresas relataram que utilizam ações ligadas à 

preservação ambiental, principalmente no que diz respeito reciclagem, redução de 
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plástico, redução de lixo e consumo consciente de água, corroborando assim com o 

que foi discutido pela UNCTAD (2010). 

Outra semelhança entre o Movimento Bean to Bar e a Gastronomia Criativa está 

relacionada a comunidade gastronômica envolvida nas duas temáticas. Segundo a 

literatura, um dos papéis desta comunidade é utilizar e divulgar os insumos da região, 

valorizando assim o que aquela localidade tem a oferecer. Notou-se então, a partir 

das entrevistas, que as empresas optam por utilizar ingredientes brasileiros em suas 

receitas, desde o cacau até àqueles diferenciados, tais como o cumaru e puxuri. 

Assim, corroborando com Sales (2020), Rao, Monin e Durand (2003), Zaneti e 

Schneider (2016), é possível unir o ato de comer com uma identificação do 

regionalismo. 

A última afinidade observada entre o Movimento Bean to Bar e a Gastronomia 

Criativa diz respeito aos festivais gastronômicos, onde, segundo Marques, Lopes e 

Varela (2020) e Stojanović et al (2020), são locais que podem desenvolver a economia 

de uma comunidade e divulgar novas marcas e produtos. Segundo os entrevistados, 

dentro do universo bean to bar, os festivais e eventos mais importantes são os 

promovidos pela Associação Bean to Bar Brasil e também o Chocolat, evento 

especializado em chocolates e que tem uma área específica para o bean to bar. 

Por fim, tem-se a única divergência notada entre o Movimento Bean to Bar e a 

Gastronomia Criativa, e isto diz respeito aos métodos de confecção empregados nas 

cozinhas dos makers. Segundo a literatura, costumes e saberes passam de geração 

para a geração através de processos feitos nas cozinhas. Assim, e indo contra do que 

disseram Silva e Soares (2017) e Santos e Oliveira (2017), os entrevistados afirmaram 

que o modo de fazer dos seus produtos não é feito com base em práticas antigas e 

familiares.  

A partir destas análises, é possível notar que o Movimento Bean to Bar pode 

trabalhar atrelado aos preceitos da Gastronomia Criativa, e que juntos eles possuem 

potencial de se desenvolver cada vez mais e que o meio acadêmico pode contribuir 

com este trabalho. Assim, temos como limitação desta pesquisa, a necessidade de se 

estudar mais a fundo cada um dos campos criativos vistos aqui e sua ligação com o 

Movimento Bean to Bar. Com isso, acredita-se que será possível traçar novas 

perspectivas para a academia e contribuir ainda mais com o desenvolvimento das 

pesquisas feitas nas duas áreas. 
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APÊNDICE 

 
 

 

 

 
 
 

Carta convite 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa que 

tem como tema “A interação do Movimento Bean to Bar com a Gastronomia 
Criativa no Brasil”.  
Meu nome é Thais Rabelo Pimentel e sou estudante do Mestrado Acadêmico em 

Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí em Santa Catarina. 

Esta pesquisa está sendo orientada pela professora Dra. Sara Joana Gadotti dos 

Anjos e tem como objetivo analisar a cadeia produtiva do cacau ao chocolate, 

promovida pelo Movimento Bean to Bar no Brasil, no contexto da Gastronomia 

Criativa.  

Os resultados da pesquisa destinam-se a utilização exclusivamente acadêmica e 

científica e são confidenciais.  Todos que participarem receberão uma cópia do dos 

dados da pesquisa. 

Acreditamos que a pesquisa irá contribuir para o crescimento do movimento e que sua 

participação é de extrema importância neste momento, pois, por fazer parte da cadeia, 

você tem profundo conhecimento sobre a temática.  

As perguntas encontram-se abaixo, se preferir responder por e-mail, me envie até o 
dia 20.01.2021, estou à disposição para entrevista via Zoom, aguardo seu contato, 

para marcarmos um horário. 

Caso queira tirar alguma dúvida, fique à vontade para me enviar mensagem pelo 

whatsapp (85) 9.9978 4179. 

Desde já, agradecemos sua participação e interesse. 

 

 

Mestranda Thais Rabelo Pimentel                        Profa. Dra. Sara J. G. dos Anjos 

UNIVALI 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria - PPGTH 

Mestrado Acadêmico em Turismo e Hotelaria 
 

UNIVALI 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria - PPGTH 

Mestrado Acadêmico em Turismo e Hotelaria 
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Roteiro para entrevista 
1. Caracterização dos respondentes 
1.1 Gênero: (    ) Masculino (    ) Feminino 

1.2 Qual a sua idade? 

1.3 Qual o seu cargo na empresa? 

1.4 Qual a sua escolaridade? 

1.5 Há quantos anos você atua no mercado Bean to Bar? 

1.6 Qual o nome da sua empresa? 

1.7 Você tem fazenda própria? Se sim, qual o nome e estado. 

Se não, de onde vem o seu cacau? Favor informar o nome da fazenda e o estado. 

 
2. Perguntas sobre o Bean to Bar 
2.1 Com base nos seus conhecimentos, explique o Movimento Bean to Bar. 

 

2.2 Quais são os cuidados que devem existir nas etapas de plantio, fermentação e secagem 

que são feitas na fazenda de cacau? 

 

2.3 O que você faz para garantir que o seu cacau não é originário de fazendas que praticam 

trabalho escravo e infantil? 

 

2.4 A indústria do cacau é formada por agricultores, transportadoras, processadores do grão, 

compradores e distribuidores. Descreva a relação da sua empresa com esses profissionais. 

 

2.5 Como que o clima, altitude e o local de plantio, ou seja, o terroir, influenciam no cacau e, 

por consequência, nos sabores e aromas do seu chocolate? 

 

2.6 O chocolate é fabricado a partir de seis etapas específicas: torra, mistura, refino, 

conchagem, temperagem e moldagem. Quais características são primordiais nestas etapas e 

como isto influencia no seu produto final? 

 

2.7 Quais são as dificuldades de estar em um mercado que é novo no Brasil? 

 

2.8 Você acredita que a fama dos chocolates estrangeiros afeta o mercado bean to bar no 

país? 

 

2.9 Caso tenha respondido sim, o que podemos fazer para mudar essa realidade? 
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3. Perguntas sobre a Gastronomia Criativa 
3.1 Uma das características da Gastronomia Criativa é incorporar ingredientes nacionais no 

uso das receitas. Sua empresa faz uso de ingredientes brasileiros? Se sim, quais são eles? 

 

3.2 A Gastronomia Criativa aborda sobre práticas que garantem preços justos para os 

produtores. Com base nisso, como sua empresa negocia os preços com os produtores de 

cacau? 

 

3.3 Uma forma de se consolidar a cadeia da Gastronomia Criativa é através de festivais e 

eventos. Você costuma participar de eventos relacionados ao Bean to Bar? Se sim, quais? 

 

3.4 Como a participação nestes festivais gastronômicos ajuda na divulgação da sua empresa? 

 

3.5 Os métodos de confecção, dentro do contexto da Gastronomia Criativa, dizem respeito 

aos costumes e saberes de uma localidade. Existe alguma técnica, costume ou saber que 

você faz na sua produção e que foi repassado por alguém da sua região? 

 

3.6 As técnicas dentro da gastronomia também dizem respeito aos equipamentos e utensílios 

utilizados durante produção. Com relação a isso, quais são os equipamentos que auxiliam a 

sua produção durante a jornada de trabalho? 

 

3.6 O respeito pelo meio ambiente é outra vertente trabalhada dentro da Gastronomia Criativa. 

Quais são as ações relacionadas a preservação do meio ambiente sua empresa utiliza? 
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