
De olho na crescente
busca por carnes de

qualidade, grandes
redes varejistas

mantêm programas
de certificação para

pecuaristas que seguem
boas práticas de

produção, um modelo que
traz benefícios para todos

-redes, pecuaristas
e, principalmente,

consumidores

A s exigências quanto à origem e
qualidade da carne bovina já não
são uma exclusividade do seletivo

consumidor europeu. No Brasil esse tipo
de preocupação também começa a ganhar
espaço. Ainda que em menor escala, os
compradores brasileiros também querem
saber de onde e de que maneira a carne que
consomem foi produzida. Prova do cresci-
mento desse nicho de mercado são os pro-
gramas de certificação de carne mantidos
por grandes redes varejistas, que através de
parcerias com produtores colocam à dispo-
sição do público mais exigente uma carne
com certificado de origem e garantias de
que ela segue às boas práticas de produção
e respeito ao meio ambiente.

As exigências desse tipo de programa
englobam aspectos de bem-estar animal,
manejo racional, rastreabilidade, manejo
sanitário, responsabilidade social e am-
biental e monitoramento do transporte do
animal até o frigorífico, e dele até as lojas
onde são comercializadas.

Ganhos atraentes
Na outra ponta, os pecuaristas enxer-

gam nesse tipo de projeto uma boa oportu-

nidade de negócio, já que estão conseguin-
do vender um produto com maior valor
agregado, sem ficar a mercê das oscilações
comerciais entre o Brasil e a União Euro-
péia. Um exemplo disso é o produtor Luiz
Castelo, que possui uma fazenda de 13 mil
hectares, na região de São José do Xingu,
no Mato Grosso, onde cria 10 mil cabeças,
fazendo cruzamento industrial de Nelore
com a raça Rubia Galega. Há dois anos, ele
aderiu ao programa de certificação que a re-
de Pão de Açúcar mantém desde 2003 e a
diferença na produtividade do seu rebanho
já começa a aparecer. "Estou produzindo
carne de acordo com todos os padrões e já
tenho observado diferenças. Antes o peso
de desmame era de 210 kg e hoje já registro
uma média de 240 kg", comemora.

Os ganhos se dão pela adoção de prá-
ticas diferenciadas de manejo, que são
orientadas por técnicos que prestam as-
sessoria constante ao produtor. Além de
melhorar a qualidade do rebanho, a co-
mercialização da carne é mais fácil, uma
vez que ela tem sua compra garantida pelo
mercado. "O contrato prevê o pagamento
da carne tendo como base o preço Esalq/
Goiânia, tanto para machos como para fê-



As exigências dos programas de certificação englobam aspectos de
bem-estar animal, manejo sanitário e rastreabilidade

O consumidor brasileiro tem-se tornado mais exigente
quanto à origem e qualidade da carne bovina que consome

meas", diz o pecuarista, que acredita
que o seu ganho tenha um aumento de
7,5% com esse tipo de parceria. "Além dos
ganhos econômicos, hoje minha proprie-
dade segue todos os procedimentos que
garantem o lado social e ambiental, o que
é muito importante", pondera.

Sistema exigente
Apesar de ser atraente, adequar-se a esse

tipo de programa requer organização, pois
as exigências são grandes. Ao se cadastrar
nesse sistema, o produtor se compromete a
atender a uma série de requisitos que abran-
gem todo o processo produtivo do animal.
No caso do programa do Pão de açúcar, a
primeira etapa é a inseminação de gado
Rubia Galega com Nelore - cruzamento de
raças utilizado pelo Grupo no Brasil. A par-
tir daí, são monitoradas as etapas de nasci-
mento, identificação, calendário de vacinas,
tipo de alimentação e produção dos cortes.
Segundo Vagner Giomo, gerente de desen-
volvimento de carnes do Pão de Açúcar, só
no treinamento de fazendeiros, o grupo in-
vestiu US$ 74 mil, e vem registrando resul-
tados positivos. "A melhora genética permi-
tiu uma redução de 70% no teor de gordura
da carne, o que tem atraído os consumido-
res preocupados com a saúde. O próximo
passo é fazer uma identificação mais clara
da carne sustentável nas lojas", afirma Gio-
mo. Hoje 35 fazendas cadastradas, que pro-
duzem cerca de 65 toneladas de carne por
mês, recebem o selo de certificação. "Nos-
so objetivo é produzir 175 toneladas até o
final de 2008", diz Giomo.

De acordo com informações da rede,
o modelo produtivo implantado pela par-
ceria, além de garantir a procedência e a
qualidade da carne, tem garantido um au-
mento na produtividade das fazendas par-
ticipantes, principalmente devido ao uso
da inseminação artificial. "Observamos
um aumento de 60% na taxa de fertilidade

(de 90 para 30 dias). Além disso, o tempo
de abate diminuiu de 36 para 18 meses, o
que, além de rentabilizar o negócio, con-
tribui para um menor impacto ambiental",
conta o gerente, que ressalta ainda a ado-
ção de sistemas de replantio de árvores e
novas técnicas de cultivo que geram menor
impacto ao meio ambiente.

Boi social
Na onda da procura por alimentos pro-

duzidos de forma social e ambientalmen-
te corretas, o Carrefour é outra rede que
investe em um programa de garantia de
origem da sua carne. A rede adota o pro-
grama de garantia de origem desde 1999 e
já conta com 250 pecuaristas cadastrados.
"Atualmente 40% do volume comercializa-
dos pelos açougues de nossas lojas é prove-
niente do programa Garantia de Origem",
conta Daniel Pereira Alexandre, gerente do
programa do Carrefour.

Nesse modelo os produtores se com-
prometem a seguir as recomendações de
uma cartilha chamada Caderno de Encar-
gos, que aborda os princípios de bem-estar
animal e manejo racional, exigindo que o
produtor recicle seus funcionários quanto
à interação com os animais, evitando ani-
mais invasores, como cachorros, materiais
cortantes, choque, tumulto e posiciona-
mento, além de manter instalações com
boa drenagem e de fácil acesso e manuseio.
Também são verificadas as questões relati-
vas à rastreabilidade, em que o pecuarista
deve identificar os animais com o uso de
brincos, chips, tatuagens etc., que lhe per-
mitam possa relacionar o animal com os
dados informados em softwares ou plani-
lhas. Posteriormente o produtor deverá ser
credenciado no Sisbov. Outro aspecto é o
conceito de manejo sanitário, em que se faz
toda a preconização sanitária para sua re-
gião, como o uso de vacinas e parasiticidas,
sendo recomendado o uso de homeopatia

e fitoterapia. "São feitas visitas periódicas
nas fazendas para garantir que as exigências
sejam cumpridas, bem como para auxiliar
os produtores no seu sistema produtivo",
explica o gerente do Carrefour.

O trabalho é minucioso e todos os
procedimentos devem ser seguidos à ris-
ca. Alexandre, porém, garante que os ga-
nhos econômicos para quem se enquadra
dentro desses requisitos são vantajosos
"As fazendas cadastradas que atingem os
padrões de qualidade zootécnica, como
peso, acabamento (gordura), idade, con-
formação e outros, podem receber um di-
ferencial (premiação) que varia de 3% a
5% no preço da carne".

Venda garantida
Foi justamente essa segurança na co-

mercialização que atraiu Mario Wolf, pe-
cuarista no município de Nova Canaã, no
Mato Grosso, onde possui uma fazenda de
3 mil hectares, com um rebanho de 9 mil
cabeças. Ele aderiu a esse tipo de programa
há dois anos e, animado com o preço pa-
go pela sua carne - acima do índice Esalq/
Cuiabá -, diz que agora se sente mais se-
guro diante das oscilações do mercado.
"Quando entrei no programa, o preço do
gado estava defasado e a partir desse mode-
lo eu tive uma rentabilidade melhor, pois
agora temos uma produção dirigida. Hoje
o mercado está em alta, mas nem sempre
é assim. Agora eu tenho mais segurança",
garante o produtor, que fornece 50% da
sua produção para o programa de Garan-
tia de Origem.

Segundo Wolf o modelo de produção
adotado em sua propriedade permitiu que
ele eliminasse o período de recria e anteci-
passe o tempo de abate, que hoje é de 18
meses. "Além disso, temos uma conversão
de carcaça muito boa e com isso fugimos
dos frigoríficos, que nem sempre pagam
de forma correta", conclui.
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