
Ser verde
faz bem ao bolso
Além de preservar a natureza, uma propriedade
certificada agrega valor aos seus produtos e lucra
bem mais que uma concorrente não auditada

NICHOLAS VITAL

H á uma década, uma fazenda que possuís-
se algum tipo de certificação era vista
como vanguardista devido à sua preocu-

pação com o meio ambiente. Fazia sentido,
uma vez que os empresários aumentavam
seus custos e ainda abriam mão de uma produ-
ção maior em nome da preservação da nature-
za. No entanto, a situação se inverteu nos últi-
mos anos. Com a popularização das certifica-

ções e o aumento das exigências dos consumi-
dores - em especial no mercado externo -,
produzir de acordo com o manual de boas prá-
ticas agrícolas agora é regra. E quem não se
adequar fatalmente ficará para trás.

Porém, ainda pairam muitas dúvidas em
torno do assunto. A mais freqüente delas, como
não poderia deixar de ser, se refere aos custos.
Ao contrário do que muitos pensam, certificar
uma fazenda pode ser uma tarefa simples e rela-
tivamente barata, mas os valores variam de



acordo com a situação da propriedade. Quanto
mais bem cuidada, mais fácil e menos custosa
será a adaptação às exigências. Por outro lado,
fazendas que nunca passaram por nenhum tipo
de atualização terão mais dificuldades e exigirão
mais recursos para se enquadrar aos novos sis-
temas. Em outras palavras, o custo vai variar
em relação ao número de obras necessárias
para modificar a infraestrutura do local.

"O grande investimento é em adequação. O
custo para atender às normas varia de acordo
com a quantidade de adaptações necessárias",
explica Henrique Victorelli Neto, diretor-presi-
dente do Instituto Gênesis, uma das principais
certificadoras do Brasil, lembrando que a certi-
ficação em si custa menos de R$ 2 mil ao ano.
"Se a situação for muito ruim, existem inclusive
empresas especializadas que fazem as adequa-
ções, mas, se for pouca coisa, o próprio fazendei-
ro pode fazer", continua o executivo.

Uma vez certificada, a fazenda passa a fazer
parte de um seleto grupo habilitado a expor-
tar, agregando valor aos seus produtos e
aumentando consideravelmente os ganhos.
Além disso, as boas práticas ajudam a melho-
rar a gestão do negócio e na maioria dos casos
aumentam significativamente a produtividade,
seja qual for a atividade. "Em alguns casos, o
aumento pode chegar a 20%. Além disso, quem

tem certificação passa a imagem de organiza-
ção e pode até ter preferência num financia-
mento bancário", completa Victorelli.

Mas não são apenas os grandes fazendeiros
que podem ganhar com a certificação.
Segundo estudos recentes, as pequenas pro-
priedades estão desaparecendo em todo o
mundo, engolidas pelas grandes corporações
que necessitam de terras para se expandir.
Diante deste cenário, muitos agricultores
familiares têm partido para o cultivo de ali-
mentos orgânicos, mais rentáveis e com mer-
cado promissor tanto no Brasil quanto no
Exterior. No caso dos pequenos, ainda existe
a possibilidade da certificação em grupo, que
reduz drasticamente os custos com auditorias.

"Os importadores só compram produtos certi-
ficados. Não existe nenhuma chance de mandar
produtos sem garantia de procedência para o
Exterior", afirma José Pedro Santiago, diretor
do IBD, reiterando que uma propriedade certifi-
cada é inspecionada ao menos uma vez por ano e,
eventualmente, passa por uma inspeção surpre-
sa, em que são verificados os controles e as ano-
tações de campo realizados pelo produtor. "Isto
garante maior precisão na rastreabilidade e dá

ainda mais credibilidade à
fazenda certificada",

completa. •
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