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C

om um mercado cada vez mais

se eles pagariam pelo produto, às vezes

concorrido e em constante as-

sim outras não, e então a receita era

censão, sai à frente quem busca

aperfeiçoada”.

preparo, qualificação. Foi o que aconteceu em Ariquemes, o empresário, Tarciso Francisco, da agroindústria Chocolate
Jamari, conta que não imaginava que
seus chocolates fariam tanto sucesso.

Comprar

a

matéria-prima,

a

amêndoa do cacau, não seria problema,
já que Francisco, servidor da Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, conhece muito bem a abun-

O sorriso de gratidão não escon-

dância do produto na região, escolheu

de o modo tímido de como as primeiras

o melhor cacauicultor e foi orientando

receitas começaram a serem prova-

como deveria ser o processo de fermen-

das e aprovadas. Francisco conta que

tação, secagem e armazenamento, pois

sempre pensou em produzir chocolates

tudo influencia diretamente no processo

artesanais. “Meus amigos do trabalho

de produção, sabor do chocolate. “Hoje

experimentaram as primeiras barras e

temos a capacidade de produzir até

trufas, e sempre me diziam onde eu de-

120 quilos de cho-

via melhorar, textura, suavizar o sabor,

colates por mês.

mais cremosidade. E eu ainda indagava,

Nossa

produção
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é de acordo com as
encomendas para não
perdermos a qualidade, caso o produto fique estocado por muito
tempo. Chegamos a
fazer até 20 quilos por
semana”, ressalta.

Projeto
Agroindústria
acompanha
capacitando para
valorizar a
produção local e
fortalecendo
a economia

inovação,

sustentabili-

dade e mercado.
De acordo com
o analista de negócios,
Marlon Amorim, a consultoria do Sebrae para a
Chocolate Jamari atuou

Para ter acesso ao serviço, basta
acessar o Sebrae com identidade e CNPJ
e apresentar a situação da empresa.

brae foi peça fundamental para alavan-

na gestão dos negócios. “A matéria-pri-

permite um grupo de empresários visitar

car a produção, pois as consultorias

ma chega, trituramos, processamos e

nortearam novas perspectivas para o

entregamos um delicioso produto, seja

empreendimento. “Temos participado

chocolates, barras, trufas, ovos, e ainda

de várias feiras e exposições, muitas

temos manteiga, licores comum ou credo cacau. Um sonho que estou realizan-

Carlos Adriano de Alcântara Mourão

visitantes que compram os produtos

do junto com minha família e graças ao

são de várias regiões do país”, afirmou.

apoio do Sebrae”, finalizou

O Projeto de Agroindústria tem atuado

o empresário Tarci-

com quatro pilares principais: gestão,

so Francisco.

O Revisor
Revisão

especializados.

A missão empresarial do Sebrae

Jamari tem saído do estado, pois alguns

Explorata Comunicação
Texto

por meio de serviços customizados e

ção e mercado, orientando e auxiliando

moso e com especiarias, tudo derivado

Estagiária

áreas de conhecimento da inovação

Ainda segundo Francisco, o Se-

viabilizadas pelo Sebrae, o Chocolate

Laiana Karen Jacob da Silva

pequenos negócios a soluções em sete

principalmente na inova-

Marcos Caetano Ramos
Analista Técnico
Assistente Técnico

o Sebraetec promove o acesso de

eventos de negócios e/ou empresas no
Brasil ou exterior. Com isto, verifica-se
oportunidades de negócios e tendências,
fechar novos negócios, acessar novos
mercados, realizar novos contatos e
acessar novas tecnologias.

