
Produtores querem campanha para defender carne nacional 

Regina Neves 

Esforço de marketing conjunto pretende recuperar imagem do produto. A Agropecuária 
Jacarezinho, de Valparaíso, Noroeste de São Paulo, vai reunir cerca de 200 pecuaristas num dia-
de-campo especial, dia 1 de setembro, para discutir as principais ações de marketing da cadeia 
produtiva da carne bovina. "A idéia é pensar nas melhores estratégias coletivas para o setor", diz 
Ian Hill, diretor da empresa. "É preciso mudar a imagem que a carne bovina ainda tem no País. 
Para conquistar a confiança dos consumidores é fundamental exigir quatro condições básicas para 
iniciar uma campanha de marketing eficiente: segurança higiênica e sanitária, valor nutricional 
garantido, qualidade sensorial e rastreabilidade", completa.  

Hill destaca ainda a importância do marketing nas exportações. "O mercado da carne bovina 
proporcionou negócios de US$ 1 bilhão ao País em 2002 e desenvolver estratégias de marketing 
coletivas é essencial para continuarmos crescendo", afirma.  

Dias-de-campo são atividades freqüentes na Agropecuária Jacarezinho. O marketing foi escolhido 
para ser o tema principal neste "Porteiras Abertas" especial que faz parte das comemorações dos 
dez anos da empresa. "Nosso trabalho depende muito do marketing e sempre desenvolvemos 
campanhas na mídia, das emissores de TV às revistas do setor e achamos que era hora de pensar 
em estratégias coletivas", diz Hill. Segundo ele, a pecuária é uma atividade muito exigente em 
termos de conhecimento científico e aplicação prática. "A cada dia incorporamos conceitos novos 
em nosso projeto. À medida que ensinamos, também aprendemos, pois apreciamos ouvir as 
experiências dos pecuaristas que vêm à fazenda para conhecer o trabalho da Jacarezinho e trocar 
informações. E o marketing é essencial neste processo".  

O professor Marcos Fava Neves, pesquisador do Pensa/USP e professor de Marketing no 
Departamento de Administração da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de 
São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, participa como conferencista do evento. Para ele 
qualquer estratégia de marketing para aumentar o consumo da carne bovina deverá ter seu início 
na informação ao consumidor, na imagem emocional do produto e na comunicação eficaz de suas 
qualidades.  

Na opinião de Fava Neves, o marketing da carne bovina não pode ser confundido com 
propaganda. "Trata-se do primeiro passo para fazer uma pesquisa junto aos consumidores para 
saber suas preferências. E isso é algo que precisa ser feito imediatamente, pois a competitividade 
internacional é cada vez mais acirrada e o setor no Brasil tem de se coordenar para desenvolver 
melhor suas estratégias", completa.  

A Agropecuária Jacarezinho Ltda é uma das três propriedades rurais do Grupo Grendene 
(fabricante dos chinelos Rider). A fazenda trabalha em projetos de melhoramento genético das 
raças Nelore e Braford. Os animais selecionados saem da propriedade diretamente para trabalho a 
campo (monta) em fazendas espalhadas por todo o País, prontos a imprimir seus DNAs no 
rebanho receptor. O desafio é diminuir a precocidade sexual das fêmeas Nelore. A idade normal 
de prenhez de uma fêmea Nelore é 24 meses, mas a Jacarezinho já conseguiu reduzir para 17 
meses de idade.  

Atualmente, a Agropecuária Jacarezinho conta com um rebanho total de 27 mil exemplares, sendo 
12 mil matrizes em constante e rígido processo de seleção, incorporadas em um universo de 70 
mil fêmeas participantes da Conexão Delta G - projeto que envolve 18 grupos pecuários com o 
objetivo de trabalhar com o melhoramento genético - espalhadas pelas mais diferentes regiões do 
País. Os melhores animais são vendidos em leilão. No ano passado, o Leilão Anual da Jacarezinho 
faturou US$ 2 milhões. Todos os animais são rastreados e certificados.  
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