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Pesquisa de campo. Rastreabilidade dos alimentos em sítio na região de Mogi das Cruzes (SP) impressionou o grupo

Leandro Costa

Como a relação entre produtor
e varejistas pode gerar valor à
cadeia produtiva de alimentos
e como a transparência nessa
relação aumenta a segurança
alimentar para o consumidor.
Para entender essa inter-rela-
ção, um grupo de 12 estudantes
americanos do MBA do Massa-
chusetts Institute of Technolo-
gy (MIT), dos EUA, está visitan-
do, desde a semana passada, vá-
rios lugares ligados ao agrone-
gócio no Brasil.

Devolta aos EUA, osestudan-
tes prepararão quatro estudos
de caso relatando as práticas
inovadoras que encontraram
por aqui. Em visita ao Sítio Hi-
romi Makiyama, região de Mo-
gi da Cruzes (SP), por exemplo,
o grupo impressionou-se com
as técnicas de rastreabilidade
aplicadas nos 48 hectares.

Precisão. “Por meio de ima-
gens georreferenciadas nós nu-
meramos lotes e talhões. Esse
número é impresso na embala-
gem do produto, de modo que,
em caso de reclamação, identifi-
camos com precisão aonde es-
tá o problema”, diz o gerente
do sítio, Gerson Komatsu.

“É interessante ver como no
Brasil há transparência na ca-
deia produtiva”, diz uma das es-
tudantes, Shayna Harris. “Nos
Estados Unidos as pessoas ain-
da acham que o leite vem do
supermercado”, ironiza. “Esta-
mos quebrando os preconcei-
tos em relação ao sistema de
produção do Brasil. Agora, va-
mos identificar quais os benefí-
cios que a transparência agrega
para consumidores, distribui-

dores e produtores e tentar
usar esse conhecimento para
melhorar nosso sistema”, afir-
ma Kerrie Lenhart. Segundo ou-
tro estudante, Aaron Green,
sendo o Brasil uma potência na
produção de alimentos, tudo o
que se faz aqui pode ser um
aprendizado. Além da proprie-
dade rural, os estudantes visita-
rão a Ceagesp, na capital, o Gru-
po Pão de Açúcar e o município
de Afogados (PE).
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Estudantes do
Massachusetts Institut
of Technology (MIT)
vêm aprender aqui sobre
segurança alimentar
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