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Programa da carne responsável enfrenta oposição de indústria e pecuaristas, e força 
supermercadistas a buscar acordo 
 
O certificado da carne bovina responsável, lançado na semana passada pela Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras), ameaça virar água, com a oposição dos frigoríficos e 
pecuaristas às regras do programa. 
 
Na última semana, os principais frigoríficos tomaram a decisão: estão dispostos a negociar, 
mas não assinam acordo para a implementação do selo verde enquanto as regras não 
mudarem. "Como está ninguém assina. Manifestamos nossa opinião e agora esperamos a 
Abras nos chamar para negociar", diz um alto executivo de um grande grupo frigorífico. 
 
O sistema proposto pela Abras é considerado bem feito, mas incorre em um custo estimado de 
R$ 0,20 por arroba de boi gordo, ou cerca de R$ 4 por animal, que na visão de pecuaristas e 
frigoríficos precisaria ser dividido com o varejo. 
 
Para o superintendente da Abras, Tiaraju Pires, o custo da certificação não é significativo, já 
que a arroba vale hoje pelo menos R$ 60. "O custo só será alto para quem estiver fora da lei e 
tiver que se regularizar, mas isso não é um problema do nosso programa", diz Pires. De 
acordo com ele, 80% das exigências são estritamente o cumprimento de legislações 
ambientais e trabalhistas. 
 
Críticas 
 
Outra crítica ao projeto, segundo a fonte do setor frigorífico, é que a certificação não considera 
as peculiaridades de cada estado. Em cada unidade da federação, explica, os pecuaristas e 
indústrias respondem a legislações e procedimentos específicos das secretarias estaduais de 
meio ambiente e de agricultura. 
 
Os grandes frigoríficos ainda argumentam que não teriam porque se opor ao selo se houvesse 
acordo com a Abras, já que este tipo de certificação acaba favorecendo os grupos maiores e 
mais organizados, com estrutura para estabelecer os controles necessários para seguir as 
regras. "Já tivemos iniciativas de sucesso com o varejo e estamos abertos a conversar", diz a 
fonte. 
 
Pecuaristas 
 
A complexidade do sistema apresentado pela Abras na semana passada, na presença do 
ministro do Meio Ambiente Carlos Minc, vai desde o controle dos sistemas de cria, recria e 
engorda dos bovinos até as instalações industriais. 
 
O sistema, portanto, também está ameaçado pela não aceitação dos pecuaristas. Os 
produtores rurais são peça fundamental porque precisam abrir suas propriedades para as 
certificadoras, mas a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) já disse que não 
aceita o programa como está. 
 
A CNA reclama que os pecuaristas não foram chamados para participar dos debates. "Fui 
chamado em uma quinta-feira para uma reunião na segunda-feira seguinte, sem tempo de 
ouvir o nosso setor, apenas para ser burro de presépio", diz o presidente do Fórum 
Permanente da Pecuária de Corte da CNA, Antenor Nogueira. Pires, da Abras, rebate que era 
preciso uma espinha dorsal do projeto para começar a conversar, e que aceita "pequenos 
ajustes". 
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