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Fazendas do Norte do Mato Grosso são alvo dos primeiros testes d e campo para o iníc io da 
certificação socioambiental da c arne no p aís, destinada à com provação d a origem sem 
impactos à floresta e às condições trabalhistas e sociais. O projeto, iniciado em abril, envolve o 
sistema de normas recém-aprovado mundialmen te pela Rede de Ag ricultura Sustentá vel 
(RAS), inaugurando na  pecuária o modelo de pr áticas s ustentáveis aplicado c om resultados 
positivos em diversas culturas agrícolas. "O propósito atual é criar referências para a expansão 
do selo na cadeia prod utiva até as gôndolas dos supermercados", r evela Maurício Voivodic , 
secretário-executivo do In stituto de M anejo e C ertificação F lorestal e Agríco la ( Imaflora), 
organização brasileira que articulou a elaboração das normas hoje válidas internacionalmente. 
 
"Os frigoríficos estão sendo pressionados por ambientalistas, Ministério Público, bancos e redes 
varejistas para a garantia da carne produzida se m destruição da floresta  ou trabalho escravo,  
mas falta um mecanismo de comprovação que te nha independência e cred ibilidade", justifica 
Voivodic. Após Mato Grosso, o novo sistema será calibrado em fazendas do Pará e Acre. 
 
Sem a ex istência de um in strumento de merc ado capaz de diferenciar quem produz com 
critérios ambientais e sociais,  atualmente a distinção entre bons e maus empreendedores  
acontece mediante investigações e listas  negr as d o Ministério Público. Neste m ês, a 
Procuradoria da República no Acre entrou com ação civ il pú blica contra 14 frigor íficos e  o 
Ibama, visando o pagamento de R$ 2 bilhões em  multas e a proib ição do comércio de carn e 
oriunda de áreas emba rgadas em razão de d esmatamento ilega l ou  de traba lho escravo no 
Estado. A a ção foi empreendida após tentativa s frustradas de um aco rdo para assinatura d e 
um Termo de Ajustamento de Condu ta por frigoríficos flagrados nas investigações comprando  
carne de fazendas irregulares. 
 
"Aconteceu algum prob lema de informação e estamos prontos para assinar o c ompromisso", 
afirma Marcus Vinicius Pratini de Morais, diretor do comit ê de sustentabilidade do Grupo JBS -
Friboi. E le esclarece que a empre sa participa  de diferentes pactos com o MP, apoia prát icas 
sustentáveis no campo e mantém um sistema próprio para controlar a rastreabilidade da carne 
e impedir negócios com propriedades ilegais. "No entanto, por conta da s grandes distâncias e 
do tamanh o das faze ndas, o m onitoramento el etrônico apresenta falhas que estão sendo 
resolvidas", admite o executivo.  
 
Para Pratini de Morais, "req uisitos socioambie ntais, principalmente por parte  do merca do 
europeu, é mais  uma barreira c omercial pa ra a carne brasileira". O Grupo J BS é o  ma ior 
produtor m undial de carne, abate ndo no  Bras il 34 mil cabeças de gado, além de deter um 
terço do mercado americano. "Por conta de medidas restritivas, as vendas para Europa caíram 
de R$ 1,5 bilhão para R$ 300 milhões", lamenta o executivo.  
 
No programa C arne L egal, o M inistério P úblico Federal no Pará proíbe  a comercialização de 
carne de propriedades que desmatam. Cerca de  80 empresas já assinaram o compromisso de 
negociar ap enas com proprietár ios rurais qu e tenham pedido o licenciamento ambiental ou 
cujas fazendas estejam locali zadas em municípios q ue part icipam do ac ordo con tra o  
desmatamento. Até o momento, 78 prefeituras endossaram o pacto. Antes da  iniciativa, havia 
apenas 900 propriedades inscritas no cadastr o ambiental rural, necessário para a licença. Em 
abril, o número atingiu 52,1 mil.  
 
O prazo para regularização ambiental é 30 de agosto para as fazendas de grande porte. 
 
"É um erro responder à questão  com listas de ex clusão", afirma Roberto Smeraldi, diretor da 
Amigos da T erra Amaz ônia Brasil eira, organ ização não governa mental que  apoia prática s 
sustentáveis na região. Ele de fende políticas  de compra responsável e ações pro-ativas das 
empresas de efeito pe rmanente. A certificação  socioam biental, em  sua opinião, não é uma 
panaceia, mas contribui para a construção de uma base de fornecedores. "Mesmo em pequena 
escala n o i nício, o se lo é u ma medida qu e apontará tendências no mercado e promover á a  
organização de cadeias hoje desarticuladas, a da carne, couro e laticínios", analisa Smeraldi.  



 
"A certificação é apenas uma etap a, o fim da linha", explica Márc io Astrini, do Greenpeace. "A  
distância entre o mundo real da Amazônia e o da cert ificação é mu ito grande", alega o 
ambientalista, explicando que as soluções atuais devem acontecer "em nível mais baixo", uma 
vez que me tade das áreas com registro de trab alho escravo no país corresponde à pecuária. 
Além disso,  cerca de 80% das  á reas desmatadas  na  A mazônia são ocupadas  por gado, de 
acordo com Plano Interministerial de Prevenção e Combate ao Desmatamento. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 abr. 2011, Especial Negócios sustentáveis, p. F2.


