
                                                                             
 “PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - CHOCOLATE” 

REGULAMENTO  
 

O PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL (PBA) 2021 – Chocolate promovido pela 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com o Centro de 
Inovação do Cacau (CIC) e Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) – 
através do apoio técnico na avaliação dos chocolates, composição do júri técnico e 
divulgação do evento - obedecerá às regras e condições estabelecidas no presente 
Regulamento. 
 

1. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1.1 Somente participará do PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2021 – Chocolate 
produtor ou produtora de chocolate artesanal, pessoa física ou jurídica, 
residente/sediada no território brasileiro. 

1.2 O chocolate artesanal deve atender às definições do produto e especificações 
constantes no item 6 deste regulamento. 

1.3 Para participar do PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - Chocolate o produtor(a) 
deve estar cadastrado no Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais do 
Sistema CNA/Senar até o dia 28 de junho de 2021. O cadastro encontra-se disponível 
na página: 
https://www.cnabrasil.org.br/artesanaisetradicionais/ 

1.4 Está impedido de participar no PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - Chocolate 
indivíduo que: 

a) direta ou indiretamente, total ou parcialmente, tenha contribuído na elaboração 
e/ou organização deste Regulamento e/ou do PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 
2021 - Chocolate; 

b) possua relação de parentesco em primeiro e/ou segundo grau (em linha reta ou 
colateral) com membros da Comissão Julgadora. 

 

2. CRONOGRAMA DO PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL (PBA) 2021 – Chocolate. 

2.1. O PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - Chocolate seguirá o seguinte 
cronograma: 

 

 

 



                                                                             
ETAPA PRAZO 

Abertura das inscrições pelo site do Sistema CNA/SENAR e 
Cadastro no Programa Alimentos Artesanais e Tradicionais do 
Sistema CNA/SENAR  

04/junho a 28/junho/ 2021 

 

Envio das amostras pelos Correios® ou transportadora (data de 
postagem/envio) 

Até 28/junho/2021  

 

Período para entrega das amostras de forma PRESENCIAL 
(entrega em mãos) 

Até 30/junho/2021 

 

Período de recebimento das amostras para avaliação pela 
Comissão Julgadora  

Até 02/julho/2021 

 

Divulgação pública dos finalistas para etapa de Júri Popular pelo 
site e mídias sociais da CNA (www.cnabrasil.org.br) 

19/julho/2020 

Seleção final por Júri Convidado A definir 

Divulgação oficial do resultado e premiação  A definir 

2.2. A CNA poderá alterar o cronograma a qualquer momento, por meio de avisos na 
página do Programa Alimentos Artesanais e Tradicionais do Sistema CNA/SENAR: 
https://www.cnabrasil.org.br/artesanaisetradicionais/. 
 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 O(a) produtor(a) de chocolate artesanal poderá inscrever apenas 01 (um) tipo de 
CHOCOLATE artesanal para participar do PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - 
Chocolate. 

3.2 As inscrições serão feitas em formato on-line, no endereço eletrônico 
https://www.cnabrasil.org.br/artesanaisetradicionais, por meio do preenchimento 
da Ficha de Inscrição do PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - Chocolate. 

3.3 O período para inscrição será de 04 de junho a 28 de junho de 2021. 

 

4. DO ENVIO DAS AMOSTRAS 
4.1 Observado o disposto neste Regulamento, as amostras do chocolate do lote inscrito 

deverão ser enviadas pelos Correios® ou empresa transportadora até o dia 28 de 
junho de 2021, para:  

Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia 
Centro de Inovação do Cacau - CIC 



                                                                             
Rodovia Jorge Amado, km 16 – UESC 
IPAF – Instituto de Pesquisa em Análises Físico-Químicas 
Salobrinho – Ilhéus – BA 
CEP 45662-900 

4.2 As amostras devem levar em consideração as regras, orientações e especificações 
contidas neste Regulamento sob pena de desclassificação. 

4.3 Para o lote inscrito no PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - Chocolate o(a) 
produtor(a) deverá enviar 1 (uma) amostra de 300 g (trezentos gramas) de 
chocolate artesanal, na forma de gotas, verdadeiramente representativo do lote, 
embalado e etiquetado com as seguintes informações: 

a) Nome do(a) produtor(a) de chocolate artesanal, nome da propriedade, 
município e Estado/Região produtora, endereço onde se encontra a 
agroindústria (latitude e longitude) e nome do produto (se houver); 

b) Quantidade de chocolate artesanal e data de processamento da amostra e/ou 
do lote (caso este tenha sido preparado na mesma data); 

c) Formulação da amostra de chocolate artesanal que deve vir descrita, contendo 
teor de sólidos totais de cacau de 70%, e, caso presente na formulação a gordura 
a ser adicionada deverá ser exclusivamente manteiga de cacau; 

d) FICHA DE INSCRIÇÃO preenchida (anexo I). 

4.4 Na embalagem das amostras do lote inscrito deve constar o nome do(a) 
produtor(a) da mesma forma como preenchido na Ficha de Inscrição do PRÊMIO 
CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - Chocolate. 

4.4.1 No caso da não identificação do lote, conforme especificado no item 4.3, o 
mesmo será desclassificado e estará impedido de participar do PRÊMIO CNA 
BRASIL ARTESANAL 2021 - Chocolate. 

4.5 As amostras poderão ser entregues pessoalmente, no endereço descrito no item 
4.1, até 30 de junho de 2021, no horário de 08h30 às 17h30. 

4.6 O envio das amostras deverá ser feito de forma a manter/preservar os aspectos 
originais do produto, recomendando-se o uso de papel manteiga ou de seda como 
embalagem primária (em contato com as gotas de chocolates), envolto por uma 
embalagem secundária (plástico ou papel cartão) e acondicionado em isopor 
térmico forrado internamente com papelão ou papel manteiga. 

4.7 As amostras recebidas pela Comissão Julgadora do PRÊMIO CNA BRASIL 
ARTESANAL 2021 - Chocolate serão armazenadas em local apropriado, isento de 
calor, incidência direta de raios solares e de ventilação. 



                                                                             
 

5. DA DEFINIÇÃO DO PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES 

5.1 Chocolate é o produto obtido a partir da mistura de derivados de cacau 
(Theobroma cacao L.), massa (ou pasta ou liquor) de cacau, cacau em pó e ou 
manteiga de cacau, com outros ingredientes, contendo, no mínimo, 25% (g/100g) 
de sólidos totais de cacau (RDC 264, de 22 de setembro de 2005, ANVISA). 

5.2 Chocolate artesanal é o produto comestível elaborado com predominância de 
matéria-prima de produção própria ou de origem determinada, resultante de 
técnica predominantemente manual, adotada por indivíduo que detenha o domínio 
integral do processo produtivo, cujo produto final de fabrico é individualizado, 
genuíno e mantém a singularidade e as características tradicionais, culturais ou 
regionais do produto. 

5.3 Bean to bar (do grão à barra) é o chocolate elaborado desde a escolha das 
amêndoas de cacau até a confecção das barras de chocolate.  

5.4 Tree to bar (da árvore à barra) é o chocolate produzido por quem faz o plantio do 
cacau, colheita, seleção dos frutos, quebra, fermentação e a secagem das amêndoas 
resultantes desses processos, até a confecção das barras de chocolate.   

5.5 O lote do chocolate artesanal inscrito deverá ter teor de sólidos totais de cacau 
70% e a gordura (caso seja utilizada na elaboração) deverá ser exclusivamente 
manteiga de cacau. 

 

6.  DAS AMOSTRAS E DOS LOTES 

6.1  O(a) produtor(a) de chocolate artesanal com sua unidade produtora poderá 
inscrever apenas 01 (um) lote de chocolate artesanal no seu nome, elaborado em 
sua agroindústria, composto de, no mínimo, 03 (três) quilos e, no máximo, 30 (trinta) 
quilos de chocolate elaborado com teor de cacau 70%. Serão aceitos apenas 
chocolates produzidos de forma artesanal. 

6.1.1 Entende-se por "unidade produtora" uma agroindústria empreendedora familiar 
ou de pequeno porte que elabore e embale os seus próprios chocolates artesanais 
(Bean to Bar ou Tree to Bar). 

6.1.2 Não serão aceitas amostras elaboradas por uma agroindústria artesanal e 
embaladas por empresas terceirizadas, ou que realizem a terceirização de 
qualquer outra etapa produtiva disposta nas metodologias Bean to Bar e Tree to 
bar. 



                                                                             
6.2  As amostras do lote inscrito deverão ser fidedignas à amostra enviada e preservadas 

até o final do PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - Chocolate na 
propriedade/agroindústria do(a) produtor(a) de chocolate artesanal.  

6.2.1 Aos finalistas, será necessário enviar 3 quilos (na forma de gotas) de chocolate 
artesanal para serem avaliados pelo Júri Popular, conforme informativo a ser 
disponibilizado na página do Programa Alimentos Artesanais e Tradicionais e 
enviado para o e-mail cadastrado na Ficha de Inscrição, em data a ser definida e 
publicada posteriormente. 

6.3  As amostras do lote de chocolate artesanal inscrito deverão ter sido elaboradas a 
não mais do que seis meses antes do término do prazo de envio da amostra (itens 
4.1 e 4.4). 

 

7.  DA COMISSÃO JULGADORA 

7.1  As amostras de chocolates artesanais inscritas serão submetidas a um processo de 
avaliação por uma Comissão Julgadora, formada por especialistas nacionais. 

7.2  A Comissão Julgadora será composta por especialistas degustadores da CEPLAC - 
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, do CIC - Centro de Inovação 
do Cacau e por convidados especialistas selecionados. 

 

8.  PRÉ-SELEÇÃO E AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO JULGADORA 

8.1  A Comissão Julgadora fará a pré-seleção das amostras que concorrerão ao PRÊMIO 
CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - Chocolate, por meio de avaliação sensorial, de 
caráter eliminatório e classificatório. 

8.2  A Comissão Julgadora analisará as amostras de chocolates artesanais e classificará 
o chocolate artesanal quanto ao aspecto, cor, aroma, sabor, textura, persistência e 
impressão global da amostra.  

8.3  Serão selecionadas para concorrer à etapa de Júri Popular do PRÊMIO CNA BRASIL 
ARTESANAL 2021 - Chocolate no máximo 7 (sete) amostras de chocolates 
artesanais, selecionadas de acordo com exigências dispostas nos subitens 4.1, 4.3, 
6.1, 6.2 e 6.3 deste Regulamento, e identificadas/classificadas apenas por seu 
número de inscrição. 

8.4  Serão considerados classificados os 07 (sete) chocolates artesanais que 
apresentarem as maiores pontuações referentes à qualidade do chocolate das 
amostras inscritas. Essa etapa terá peso de 40% na nota final geral. 



                                                                             
8.5  Todas as amostras de chocolates artesanais avaliadas, fisicamente e sensorialmente 

serão provadas dentro dos padrões de degustação profissional.  

8.6  O processo de seleção dos chocolates artesanais que concorrerão à etapa de Júri 
Popular do PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - Chocolate se dará pela análise 
em prova cega pela Comissão Julgadora, que irá avaliar 6 (seis) itens de qualidade, 
indicados no subitem 8.2, seguindo os protocolos de avaliação sensorial do CIC, 
que considera 19 importantes atributos de sabor para cacau e chocolate: cacau; 
acidez; amargor; adstringência; doce; frutas frescas; frutas marrons; amendoado; 
floral; amadeirado; especiarias; torrado; sujo; animal/couro; sobrefermentado; 
fumaça; mofado; qualidade global; outros.  

8.7  As amostras de chocolates artesanais que não atenderem aos requisitos mínimos 
exigidos nos subitens 5.5, 6.1, 6.2 e 6.3 serão desclassificadas e não concorrerão 
mais ao PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - Chocolate. 

8.8  A Organização e Coordenação do PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - 
Chocolate entregará, para as 15 primeiras amostras classificadas, um relatório sobre 
o chocolate artesanal provado em data posterior à cerimônia de premiação dos 
vencedores.  

8.9  A divulgação da lista com as 7 (sete) amostras classificadas para concorrer à etapa 
de Júri Popular do PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2021 - Chocolate se dará no 
site da CNA (www.cnabrasil.org.br), no dia 16 de julho de 2021, conforme descrito 
no item 2.  

 

9.  DA AVALIAÇÃO POR JÚRI POPULAR 

9.1  Os 7 (sete) produtos classificados conforme item 8 deste Regulamento, pré-
selecionados pela Comissão Julgadora, serão disponibilizados para o Júri Popular 
realizar a degustação às cegas em data a ser divulgada obedecendo o disposto no 
item 2, em formato a ser definido pela Comissão Organizadora e publicado com 
antecedência para que os finalistas enviem seus produtos. Essa etapa deverá 
observar todas as exigências sanitárias e os protocolos disponíveis para a realização 
de eventos face a pandemia da Covid-19. 

9.2  O Júri Popular, após realizar a degustação às cegas, avaliará as amostras e 
depositará o seu voto por meio de formulário disponibilizado pela Comissão 
Organizadora em uma urna. Essa etapa será filmada para controle da Comissão 
Organizadora. 

9.3 Essa etapa terá peso de 50% na nota final geral para determinar a classificação 
dos 07 (sete) finalistas. 



                                                                             
9.4 As notas finais serão publicadas no site da CNA (www.cnabrasil.org.br) em data a 

ser definida e publicada para conhecimento dos participantes. 
9.5 Esta etapa poderá ser realizada em outro formato, caso as medidas de contenção 

para a disseminação do Coronavírus inviabilizem a realização de degustação por 
Júri Popular, com aviso prévio na página do Programa Alimentos Artesanais e 
Tradicionais do Sistema CNA/Senar.  

 

10.  DA AVALIAÇÃO DA HISTÓRIA DO PRODUTO 

10.1  Será avaliado o quesito história do produto, no qual o(a) produtor(a) de chocolate 
artesanal descreverá a história de sua produção e da elaboração do seu produto, 
suas tradições e regionalidades (constante na Ficha de Inscrição do Prêmio Brasil 
Artesanal – Chocolate, item 3.2). Essa etapa terá peso de 10% na nota final geral. 

10.1.1  Os conceitos avaliados serão: conhecimento tradicional, contribuição para a 
autonomia econômica do produtor/a rural, para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e para a sustentabilidade ambiental, aspecto 
diferencial ou original do produto, característica inovadora do produto, 
representatividade local/regional e valor comunicacional (clareza e concisão no 
texto).  

 

11.    DA PREMIAÇÃO  

11.1. Ao final, serão somadas as notas de cada fase, com seus respectivos pesos, para o 
calculo da média ponderada e atribuição da nota final a cada lote.   

 

Fórmula:  

 

 
Onde A corresponde à nota dada pela Avaliação da Comissão Julgadora (Item 8) 

Onde B corresponde à nota dada pela Avaliação do Júri Popular (Item 9) 

Onde C corresponde à nota dada pela Avaliação da História do Produto (Item 10). 

 



                                                                             
11.2.  A seguinte premiação1 será conferida aos finalistas do PRÊMIO CNA BRASIL 

ARTESANAL 2021 – CHOCOLATE:  

1º Colocado: Certificado de Campeão + R$ 6.000,00 (seis mil reais);  

2º Colocado: Certificado de Vice-campeão + R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

3º Colocado: Certificado de terceiro lugar + R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais); 

4º Colocado: Certificado de quarto lugar + R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); 

5º Colocado: Certificado de quinto lugar + R$ 1.000,00 (hum mil reais); 

6 e 7º colocados: Certificado de participação. 

11.2 No caso de haver empate entre produtos, o desempate ocorrerá pela maior 
pontuação obtida na avaliação da Comissão Julgadora. Permanecendo o empate, o 
desempate ocorrerá pela maior pontuação obtida no item história. 

11.3 Os três primeiros colocados serão indicados para comercializarem os seus produtos 
em estabelecimento comercial voltado a produtos diferenciados (gourmet). 

 

12.  DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

Esclarecimentos e informações sobre o presente Regulamento do PRÊMIO CNA 
BRASIL ARTESANAL 2021 – Chocolate podem ser solicitados à Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) pelo e-mail: c.agricola@cna.org.br 

 
 

                                                           
1 Líquido dos tributos legais incidentes 


