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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da introdução da sustentabilidade na cadeia de valor da carne 

bovina. Tendo em vista que os principais atores da cadeia desempenham importante papel 

na aplicação de práticas responsabilidade social nas empresas, algumas empresas têm 

trazido a questão da sustentabilidade como premissa essencial para estratégia do negócio 

em suas relações comerciais. 

 

Atualmente o Brasil é o 4º maior consumidor de carne bovina e o maior produtor de gado 

de corte do mundo, sendo a maior parte para a exportação. A pecuária é um dos principais 

atores da economia brasileira, no entanto também é um dos setores econômicos que têm 

atraído questionamentos quanto seus impactos socioambientais. 

 

Assim o objetivo da monografia foi identificar quais os resultados da indução da 

sustentabilidade na cadeia de valor da carne bovina, focando em um pecuarista que há 

quatro anos um realiza  programa que visa à sustentabilidade. Está estruturado em quatro 

partes, revisão bibliográfica análise documental dos registros e mecanismos de indução 

aplicados nas fazendas participantes do programa, aplicação de um instrumento de 

pesquisa e, por fim, pela sistematização dos dados e análise.  

 

 

 

Palavras chaves: Cadeia de Valor, Sustentabilidade e Pecuária Sustentável. 
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Abstract 

 

This monograph was about the introduction of sustainability in the value chain. Therefore, 

the most important actors in the value chain has a important role in the application of 

social responsibility in business, some companies are using the sustainability like business 

strategy in their commercials relations. 

 

Currently Brazil is the fourth largest consumer of beef and the largest producer of beef 

cattle in the world, mostly for export. The livestock is one of the most important actor of 

Brazilian economy, however is one of the economic sector that attract questions about 

social and environmental impacts. 

 

The objective of this monograph is to identify the results of sustainability induction in 

value chain of livestock. It is focusing a beef producer that has for four years been carrying 

out a sustainability program. This study was structured in four parts, a bibliographic 

review, documentary analysis of records of induction and mechanisms applied in the 

farms taking part in the program, application of an instrument of research and, finally, 

systematization of data and analysis. 

 

Keywords:  Value chain, Sustainability and sustainable livestock 
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INTRODUÇÃO  

 

Os principais atores da cadeia de valor tem desempenhado um importante papel na 

aplicação de práticas de sustentabilidade e responsabilidade social nas empresas, uma vez 

que representa todos os elos de contato com a matéria prima, impactos socioambientais e 

lucratividade. 

 

Segundo Macedo (2007), “os resultados de qualquer tipo de negócio devem ser avaliados 

tanto pela dimensão econômico-financeira, quanto pelo seu impacto na sociedade e no 

meio ambiente, sempre vislumbrando objetivos que garantam sua sustentabilidade no 

longo prazo.” Assim, além de resultados financeiros de longo prazo, as empresas, devem 

vislumbrar sua permanência no mercado, e para isso, faz-se necessário atender a outros 

critérios que não só os de lucratividade, mas  também atentar-se aos critérios de produção 

de forma a não agredir o meio ambiente, bem como contribuir para o desenvolvimento da 

região onde está inserida.  

 

Algumas empresas aproveitam seus relacionamentos comerciais e passam a influenciar 

todos os elos de sua cadeia de valor, induzindo positivamente a adoção de práticas 

responsáveis e sustentáveis no dia a dia de cada um de seus steakholders, tornando a 

sustentabilidade uma premissa essencial para estratégia de seu negócio.  

 

Os consumidores, por sua vez, também estão cada vez mais informados sobre seu papel 

nesta cadeia e sua responsabilidade para a garantia de condições socioambientais 

adequadas às futuras gerações e passam a assumir um papel de “fiscalizadores”, 

recusando produtos e serviços provenientes de empresas quem degradem o meio 

ambiente, adotem práticas inadequadas com seus colaboradores, pratiquem algum tipo de 

discriminação ou não tenham postura ética. (MACEDO, 2007, p. 17) 

 

O grande elo entre os que produzem e os que consomem, é o setor varejista, onde as 

grandes redes de supermercados têm um importante papel na disseminação de boas 

práticas, já que o alcance e a pulverização de suas redes têm alcance em todo o país e 

assim, têm a possibilidade de influenciar as duas pontas principais de seu relacionamento, 

os fornecedores e seus consumidores.   (AMADEU JUNIOR, 2009, P. 37)  
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Do ponto de vista histórico inicialmente, as redes engajadas em repensar sua atividade em 

prol da sustentabilidade, se voltaram para os impactos causados por sua própria operação, 

uma vez que para manter uma loja em funcionamento são necessários muitos recursos 

(água, energia, embalagens descartáveis, produtos de limpeza, etc...), no entanto, 

percebeu-se que o impacto vai muito além de suas portas. 

 

Para que os produtos cheguem ao ponto de venda, inúmeros impactos são causados, bem 

como para que saiam, já que o consumidor irá se deslocar com algum meio de transporte 

e, conseqüentemente, emitirá gases de efeito estufa, no manuseio dos produtos, consumirá 

água e energia também e ainda gerará inúmeros resíduos. (WAL-MART, 2009, p. 84) 

 

À partir desta tomada de consciência, alinhada com as pressões sociais e comerciais, por 

sua vez fortalecidas com os meios de comunicação de massa e a disseminação da 

informação cada vez mais rápida,  o setor inicia um trabalho cujo objetivo é influenciar 

seus elos da “cadeia” na mudança de paradigma e adoção de novas formas de operar. 

Estudar, dentro desse contexto a cadeia de valor relacionada à carne bovina justifica-se 

pelas características da cultura alimentar brasileira, que é bastante variada devido à 

extensão territorial e à formação étnica, basicamente indígena, africana e portuguesa, com 

influências das correntes migratórias, nas regiões litorâneas, e hispano-americanas, nas 

fronteiras. Dentre os alimentos mais consumidos no Brasil, destacam-se o arroz, feijão e a 

farinha de mandioca. Segundo levantamento realizado por Carlos Cogo, especialista em 

agronegócio, o consumo de carne bovina per capita no Brasil atingiu 37,5 quilos em 2010. 

Isto representa uma alta de 5,1% em relação a 2009. O crescimento se dá mesmo com a 

elevação dos preços em 32,9% repassados ao consumidor, que pode ser atribuído ao 

aumento da demanda das classes C e D. (TIPA JÚNIOR, 2011, p.01) 

Com isso, atualmente o Brasil é o 4º maior consumidor de carne bovina e o maior produtor 

de gado de corte do mundo, sendo a maior parte para a exportação. Estima-se que até 

2015, o Brasil registrará um incremento de produção com taxa anual de 4,4% e 8,9% ao 

ano nas exportações, mantendo-se como o principal exportador mundial de carne bovina. 

(BUAINAIN, 2007, p. 71-72) 

 

No entanto, é um dos setores econômicos que têm atraído questionamentos quanto seus 

impactos socioambientais, onde o trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil, consumo 
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de água, desmatamento, emissão de metano entre outras questões presentes no dia a dia 

deste setor são apenas alguns dos itens de preocupação relacionada ao aquecimento 

global e ao desenvolvimento sustentável. 

 

Assim, pode-se dizer que a pecuária de corte é um dos principais atores da economia, é um 

componente importante na alimentação dos brasileiros e um dos setores que causam 

grandes impactos socioambientais. Considerando que as grandes redes de supermercado, 

podem ser um dos “indutores” de práticas de responsabilidade socioambiental e 

alternativas de produção e manejo no setor, questiona-se neste estudo: é possível tornar a 

prática da pecuária no Brasil, mais sustentável? Como as empresas varejistas podem 

contribuir neste processo de indução? Existem exemplos de sucesso deste processo? Como 

eles se desenvolveram e quais os resultados? 

 

Diante deste cenário objetiva-se, identificar quais os resultados da indução da 

sustentabilidade na cadeia de valor da carne bovina, focando em um pecuarista que  

possui há quatro anos um programa que  visa à sustentabilidade. Esse programa se iniciou 

com a proposta de desenvolvimento de um produto com maior qualidade nutritiva e 

evoluiu para a cadeia de valor com o Programa Tear, proposto pelo Instituto Ethos a 

empresas representantes de grandes setores da economia (varejo, construção civil, 

energia, petróleo, entre outras). 

 

O estudo está estruturado em quatro partes, a primeira composta por uma revisão 

bibliográfica dos conceitos ligados à sustentabilidade, a segunda consiste na análise 

documental dos registros e mecanismos de indução aplicados nas fazendas participantes 

do programa. A terceira parte constitui-se num estudo de caso, à partir da elaboração e 

aplicação de um instrumento de pesquisa e matriz de evolução para avaliar a evolução 

quali e quantitativa do processo em uma das fazendas  e rede de supermercado indutora. E 

por fim, a última parte, a sistematização dos dados e análise.  
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1.1.1.1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE 

SOCIAL CORPORATIVA, CONCEITOS E DIFERENÇAS. 

 

Neste capitulo pretende-se apresentar os conceitos de desenvolvimento sustentável, 

sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, de forma a analisar suas principais 

semelhanças e diferenças e os limites entre as práticas pautadas em exigências legais e 

mandatórias e as práticas voluntárias. 

 

O que é desenvolvimento sustentável e sustentabilidade 

 

Para entender o que é desenvolvimento sustentável e sustentabilidade é preciso 

compreender o que é desenvolvimento. A palavra desenvolvimento, segundo dicionário 

Aurélio, é sinônimo de progresso, de crescimento, aumento. 

 

Sob a ótica capitalista, tal conceito, recebe conotações de crescimento econômico e da 

tecnologia, alimentados pelo aumento de produtividade e conseqüentemente o uso 

desenfreado dos recursos naturais. (OLIVEIRA, 2007, p. 04) 

 

Este modelo de desenvolvimento, baseado no lucro e produtividade é, até hoje, adotado no 

mundo todo, e as questões ambientais só ganharam cena, quando os problemas advindos 

do “progresso” invadiram as grandes cidades (poluição do ar, da água, mau uso da terra). 

Até então, tais discussões centravam-se em comunidades científicas e organizações 

ambientalistas não governamentais.   

 

No fim do século XX e início do século XXI, as discussões sobre sustentabilidade 

assumiram um importante espaço, buscando refletir sobre o desenvolvimento, seus 

impactos e perspectivas futuras. Algumas correntes acreditam não haver 

desenvolvimento, progresso,  sem que haja destruição do meio ambiente, outras crêem na 

possibilidade do desenvolvimento equilibrado e que evite a degradação. 

 

O fato é que desde os anos 1970 estas discussões tomam rumos diferentes de acordo com 

as mudanças econômico-financeiras internacionais. Em 1962, a publicação do livro “Silent 

Spring” ou “Primavera Silenciosa” por Rachel Carson marca o início do movimento 
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ambientalista no ocidente. A publicação fala sobre as mazelas do uso de pesticida DDT, nas 

lavouras americanas, causando grandes impactos ambientais e a saúde humana.   

 

Outro marco importante aconteceu dez anos depois, em 1972, com a publicação de um 

trabalho intitulado “The Limits to Growth” produzido pelo Clube de Roma, uma 

organização sem fins lucrativos, que reúne profissionais de diversas áreas (diplomacia, 

indústria, universidade e sociedade civil). Tal documento propõe que para que haja um 

equilíbrio entre a economia e os recursos naturais, é necessário um controle demográfico, 

uma vez que o aumento da população demanda maior produção industrial e assim os 

recursos naturais entrariam em escassez, dentre outras coisas. (JACOBI, 1999, p. 175-176). 

Os sérios problemas ambientais que afetavam o mundo foram a causa da convocação da 

Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1968, da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu em junho de 1972 em 

Estocolmo. Chamou-se a atenção das nações para o fato de que a ação humana estava 

causando séria degradação da natureza e criando severos riscos para o bem estar e para a 

própria sobrevivência da humanidade.  

 

Por volta de 1973, Maurice Strong, sugere o conceito de ecodesenvolvimeto, baseado na 

utilização criteriosa dos recursos locais, sem comprometer o esgotamento dos recursos 

naturais.  Na década de 80, o economista Ignacy Sachs, faz uma releitura deste conceito e o 

complementa, salientando a existência de cinco dimensões, a social, a econômica, a 

ecológica, a espacial e a cultural, e a necessidade de tornar compatíveis a melhoria da 

qualidade de vida e a preservação ambiental levando em conta as particularidades locais, 

mudando a ótica autodestrutiva dos processos de desenvolvimento (Ignacy Sachs apud 

JACOBI, 1999, p. 175-176). 

  

Em 1987, quando o Relatório Nosso Futuro Comum, ou Relatório Brundtlandt é divulgado, 

a temática do desenvolvimento sustentável é retomada, provocando discussões sobre os 

impactos causados pelo desenvolvimento, chamando atenção a necessidade de uma nova 

postura ética frente ao meio ambiente além da responsabilidade de todos os atores da 

sociedade.  
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Nesta ocasião, Gro Harlem Brundtland, a presidente da Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da ONU, declarou que “o desenvolvimento sustentável deve 

atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazer suas próprias necessidades” (in NEWMANN, 2007, p71). Tal declaração tornou-se 

um marco e o relatório destas discussões recebeu o nome da presidente. 

 

Após cinco anos da divulgação do Relatório Brundtland, o mundo se reuniu na ECO-92, no 

Rio de Janeiro para discutir formas de promover o desenvolvimento com respeito à 

humanidade e as questões ambientais. Durante o evento, a comunidade internacional 

acordou a aprovação de um documento contendo compromissos para mudança do padrão 

de desenvolvimento no próximo século, denominando-o Agenda 21. Mais do que um 

documento, a Agenda 21 é um processo de planejamento participativo que analisa a 

situação dos países e planeja o futuro de forma sustentável (NEWMANN, 2007, p73). 

 

Outro modelo conceitual é o do “Triple Botton Line” ou os Três P’s (People, Planet and 

Proift, ou, em português, PPL - Pessoas, Planeta e Lucro), que se aproxima muito do 

conceito de Sustentabilidade proposto por Ignacy Sachs, sugere que a Sustentabilidade 

seja a interação, de forma holística, dos aspectos econômicos, ambientais e sociais, 

permeados pelos aspectos culturais. Este conceito tem sido utilizado pelas empresas como 

forma de medir seu desempenho. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA – IBGC, 2007, p.15) 

 

O fato é que os conceitos de desenvolvimento sustentável e triple botton line, cada vez 

mais passaram a fazer parte do mundo dos negócios e são premissas de sucesso 

empresarial –  que passam a repensar também  o impacto de seus processos. Em 1990, 

aproximadamente, a questão o social, passa a integrar esta tríade, quando as empresas 

começam a preocupar com os aspectos sociais e relações justas de trabalho. (ZADEK, 2006, 

p.01) 

 

Além disso, algumas empresas viram na “sustentabilidade” uma oportunidade de reduzir 

seus riscos e custos e aumentar o valor agregado. No entanto, muitos empresários creem 

que para isso é necessário sacrificar parte de seu lucro em prol do bem comum. Segundo 

Hart & Milstein (2003), “the global challengers associated with sustainable, viewed 
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through the appropriate set of business lenses, can help to identify strategies and practices 

that contribute to a more sustainable word and, simultaneously, drive shareholder value”.  

 

Os mesmos autores propõem que para as empresas sejam sustentáveis e gerem valor aos 

acionistas e stakeholders precisam trabalhar em quatro dimensões, que são inovação e 

reposionamento, crescimento e trajetória, redução de custos e riscos e reputação e 

legitimidade. 

 

Apesar deste movimento quanto às preocupações com as questões sociais, redução de 

riscos e impactos ambientais, não ser entendido de forma integrada, muitas vezes, era 

tratado como filantropia por parte dos donos das empresas. Ou seja, a importância da 

atuação social da empresa era entendida como uma necessidade de compensação da 

sociedade pelo sucesso econômico da empresa, traduzido em ações assistencialistas e 

ligadas a caridade. Este modelo evoluiu e passou a ser chamado de Responsabilidade 

Social ou Cidadania Corporativa e as práticas sociais das empresas passam a integrar o 

planejamento estratégico do negócio e buscando retorno econômico, social, institucional e 

tributário-fiscal. (MELO NETO E FROES, 2001, p.26-28) 

 

Segundo o Instituto Ethos (2011), responsabilidade social corporativa ou empresarial, “é a 

forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os 

públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que 

impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 

ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo 

a redução das desigualdades sociais”. 

Ou seja, a responsabilidade social corporativa é a ferramenta de gestão para se promover a 

sustentabilidade nas empresas, onde estas devem seguir princípios de diálogo e 

transparência com seus  stakeholders. (FDC, 2004, p. 15) 

 

O instrumento mundialmente utilizado para reportar estes resultados são as Diretrizes 

para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade que apresenta grupos de indicadores 

distribuídos entre econômicos, ambientais e sociais, proposto pelo GRI – Global Reporting 

Initiative, que é uma rede “multstakeholders” composta por especialistas do mundo todo e 

que tem por objetivo elevar as práticas de relatórios de sustentabilidade a um nível de 

qualidade equivalente ao dos relatórios financeiros, proporcionando comparabilidade e 
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credibilidade na comunicação do desempenho social, ambiental e econômico de 

organizações de qualquer ramo de atividade em qualquer lugar do mundo. (GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE, 2011) 

Segundo dados do GRI, o número de relatórios reportados a GRI e que seguiram suas 

diretrizes sofreu um aumento de 29% na comparação entre os anos de 2008 e 2009, sendo 

que em 2008, este número ultrapassou 1.000 pela primeira vez. (GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE, 2011) 

Figura 1 - GRI Tendências – 2007-2009  

 

Fonte: Site GRI, 2011 

No entanto, este número é muito maior, uma vez que nem todas as empresas que utilizam 

as diretrizes reportam seu documento a GRI. Segundo estudo realizado pela Corporate 

Registers em 2010, conforme figura 02, o número de relatórios corporativos que adotaram 

os critérios da GRI no mundo cresceu aproximadamente, 13% de 2008 para 2009, sendo 

que no Brasil, crescimento foi de cerca de 10% no mesmo período.  
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Figura 2 - Total de relatórios baseados nas Diretrizes GRI publicados no Mundo e a proporção 
no Brasil 

 

Fonte: CorporateRegisters.com in Rumo a Credibilidade 2010. 

Outra ferramenta, esta mais recente, é a ISO 26000 publicada em setembro de 2010 e 

elaborada à partir de um grupo de trabalho de Responsabilidade Social com a participação 

de mais de 400 pessoas e 78 países  e cerca de 40 organizações internacionais e regionais. 

Sua proposta é de ser um instrumento de orientação, sem propósito de certificação e 

aplicável a qualquer tipo de organização, como empresas, governos, ONGs, entre outros. 

(ISO 26000, 2011) 

 

Esses números sugerem que a sustentabilidade no mundo dos negócios tem se 

consolidado como estratégia e condição para perpetuidade no mercado mundial, tanto 

pelos apelos socioambientais, quanto pela necessidade de repensar e fazer negócios de 

forma integrada e holística. Muitas ferramentas foram desenvolvidas para ajudar neste 

processo, sendo a responsabilidade social corporativa, as diretrizes de sustentabilidade e a 

ISO 26000 as mais recentes e principais estratégias de apoio aos negócios, aplicáveis em 

qualquer setor e ramo de atividade.  
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2.2.2.2.  PECUÁRIA DE CORTE: PANORAMA E PERSPECTIVAS  

Neste capítulo pretende-se detalhar o que é a pecuária de corte, seu panorama no Brasil e 

no Mundo bem como os principais impactos e exigências legais atuais. 

 

A palavra pecuária vem do latim pecus, que significa cabeça de gado. É praticada desde o 

período Neolítico (Idade da Pedra Polida), quando o homem teve a necessidade de 

domesticar o gado para a obtenção de carne e leite. Ela corresponde a qualquer atividade 

ligada a criação de gado, fazendo parte a criação de bois, porcos, aves, cavalos, ovelhas, 

coelhos, búfalos, etc.  Existem dois tipos de pecuária, a de corte, destinada a criação de 

rebanho para a produção de carne para consumo humano e leiteira, destinada a produção 

de leite e derivados. (CNPC, 2011, p. 01) 

Figura 3 - Rebanho bovino e bubalino do Brasil, 2010 

 
Fonte: Serviços Veterinários Estaduais (Brasil, 2011) 

 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Brasileiro, o rebanho 

bovino nas cadeias produtivas da carne e leite, está presente em todos os estados 
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brasileiros e apresenta valor bruto da produção estimado em R$ 67 bilhões. (BRASIL, 

2011). 

 

O Brasil é, mundialmente, um dos países mais importantes na pecuária. Possui um rebalho 

efetivo de  205,292 milhões de cabeças. É o segundo maior rebanho de bovinos do mundo, 

perdendo apenas para a Índia e é o segundo  maior produtor de carne bovina, atrás EUA e 

o principal exportador mundial de carne (FAO - FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION, 2010, p. 29). 

 

Figura 4 - Maiores produtores de carne desossada e sua participação no cenário mundial 

 

Fonte: FAO-FA OSTAT, 2009 

 

Segundo estudo sobre a Produção Pecuária Municipal realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), em 2009 foram abatidas 28,063 milhões de cabeças e 

produzidas 6,661 milhões de toneladas de carne bovina. Desse total, 13,9% foi exportada 

para outros países, isso porque veio de um período de crise e observou-se redução do 

volume comercializado externamente em 9,9% sobre o ano de 2008. 

 

O foco do Brasil sempre foi o mercado interno, mas a partir de 1996, a comercialização da 

carne bovina para o exterior aumentou e sofreu alterações ganhando em produtividade e 

reconhecimento internacional, conquistando novos mercados. 
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Apesar de todos os fatores positivos ao comércio internacional, houve um aumento das 

barreiras não-tarifárias por parte dos países desenvolvidos, incluindo neste grupo os EUA 

- produtores e consumidores de carne bovina. A produção estimada em 2002 foi de 

aproximadamente 12.000.000 toneladas métricas1, com importações na faixa de 2.000.000 

de toneladas métricas no mesmo ano, justificando o grande interesse em tal mercado, o 

qual temos o acesso dificultado em decorrências das barreiras tarifárias e não tarifárias 

impostas ao Brasil (HABITANTE, 2002, p.03).  

 

O Brasil, desde de 2008 é um dos líderes o ranking de exportação e conquista novos 

mercados, as condições da produção brasileira, então, passam a preocupar consumidores 

expressivos, como o Japão e os Estados Unidos, que só importam carne de países livres de 

febre aftosa e o mercado Europeu que importa o produto com base em cotas pré-

estabelecidas e certificados de saúde pública emitidos pela própria União Européia. 

(ABIEC, 2009, p.01) 

 

O conjunto de medidas adotadas por alguns países importadores se caracterizam como 

barreiras tarifárias, ou impostos de importação, e não tarifárias. As barreiras não tarifárias 

são leis, regulamentos, políticas ou práticas de um país que visam restringir o acesso de 

produtos importados em seu mercado. Tais barreiras podem se constituir de restrições 

quanto à quantidade a ser importada, à necessidade de licenciamento prévio para 

importação, aos procedimentos alfandegários, às medidas antidumping (venda do produto 

abaixo do preço de custo) e às políticas compensatórias de preços. (HABITANTE, 2002).  

 

São adotadas pelos países no intuito de restringir as importações de determinado produto, 

podendo se consubstanciar em exigências ao processo de fabricação, transporte, 

armazenamento, padrões ambientais, sanitários e fitossanitários, ou ainda, em mera 

restrição ao comércio. 

 

2.1 Panorama Legal 

A pecuária e a agropecuária (agricultura e pecuária) são abordados inicialmente na 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 23 item VIII, que versa sobre o fomento da 

produção agropecuária e o abastecimento alimentar, e no artigo 185, que fala em Política 

                                                           
1 A tonelada métrica, cujo símbolo é t, consiste numa unidade de massa que não pertence ao sistema 
internacional (SI) e é equivalente a 103 kg. 
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Agrícola e exigências para que a propriedade exerça a sua função social, como por exemplo 

a “utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente”. 

 

Posteriormente inúmeras leis, decretos e resoluções foram instituídos para garantir a 

preservação e sustentabilidade ambiental e a segurança sanitária dos produtos 

agropecuários, conforme anexo 01.  

 
2.2  A Cadeia de valor da pecuária de corte 

Cadeia de valor ou cadeia produtiva é o conjunto de elos consecutivos pelos quais os 

insumos passam, se transformam e são distribuídos. Seus principais elementos são os 

fornecedores, a empresa, os distribuidores e os consumidores e clientes. (FDC, 2004 p. 15) 

No setor varejista, a cadeia de valor é composta por sete elos principais, que são 

inicialmente a matéria prima / produtores, a indústria, o distribuidor, as lojas varejistas, o 

consumidor, o descarte e a reciclagem. 

Figura 5 - Cadeia de Valor do Varejo  

 
Fonte: Fórum de Varejo e Consumo Sustentável: experiências, debates e desafios, 2009, p.06. 

 

Já a cadeia de valor da pecuária é composta de uma série de atores que podem ser 

agrupados, segundo a atividade, produção, distribuição e comercialização de insumos; 

indústrias frigoríficas, indústrias de carne processada e cozinhas industriais; setores de 

armazenagem e comercialização; segmento de transporte de animais e de carne / carcaça; 
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e consumidor final. Há, ainda, a tendência e sinais mais recentes, de entrada de novos 

atores na área de marketing (Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do 

Rio Grande do Sul – SICADERGS) 

Figura 6 - Cadeia de valor da Pecuária 

 

Fonte: a autora 

 

A primeira fase, chamada de “antes da porteira” acontece antes do sistema biológico de 

produção. É constituída pelo material genético (reprodutores, semem e embrião), a 

indústria de insumos (produtos veterinários, rações, adubos) a indústria de máquinas e 

equipamentos e a comercialização de animais. 

A segunda fase, “dentro da porteira”, encontra-se o Sistema Biológico de Produção onde, 

dentro da estrutura da cadeia produtiva de bovinos de corte, é caracterizado pelas 

atividades de cria, recria e engorda. A atividade de cria compreende a reprodução e o 

crescimento do bezerro até a desmama, que ocorre entre seis e oito meses de idade. A fase 

de recria vai da desmama ao início da reprodução das fêmeas ou ao início da fase de 

engorda dos machos, sendo a de mais longa duração, enquanto a engorda, quando feita no 

regime predominante de pasto, tem duração de seis a oito meses. Estas atividades da 

produção é que dão as características dos pecuaristas classificados ou denominados 

criadores (cria), recriadores (recria) e invernistas (engorda). 

 

A terceira e última fase, “depois da porteira”, acontece logo após o sistema biológico de 

produção e compreende os frigoríficos e matadouros, a  indústria de couros (curtumes), de 

calçados e manufaturados, a indústria química e farmacêutica, a de rações, entre outras. 
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2.3 Saúde Animal 

A saúde do rebanho é fundamental para garantir bom desempenho da cadeia produtiva  e 

desenvolvimento da pecuária brasileira, além da importância para a preservação da saúde 

pública, bem como interfere diretamente nas exportações, uma vez que alguns países 

impõem barreiras sanitárias para aquisição de gado. 

 

O Ministério da Agricultura elabora diretrizes de ação para a saúde animal e define 

padrões sanitários e ações para combate à doenças, baseado nas legislações do Sistema 

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária e da Organização Mundial de Saúde Animal 

(OIE). 

 

Figura 7 - Calendário de Vacinação de Bovinos 

Maio Aftosa para todo o rebanho, Clostridiose de 0 a 1 ano, Brucelose, 
em fêmeas de 3 a 8 meses 

Junho Clostridiose reforço para animais de até 1 ano; 

Julho Verminose e Clostridiose para todo o rebanho; 

Setembro Verminose para todo o rebanho; 

Novembro Aftosa para todo o rebanho e Brucelose, em fêmeas de 3 a 8 
meses; 

Outras Raiva em regiões com problema a vacinação é obrigatória um vez 
por ano, IBR, Botulismo e Leptospirose em caso de diagnóstico 
positivo, Verminose opcional janeira ou fevereiro para bezerros até 
1 ano 

Fonte: Fundepec São Paulo 

 

Dentre as principais enfermidades acompanhadas pelo Ministério da Agricultura no 

rebanho bovino, destacam-se a febre aftosa, a clostridiose, verminoses, raiva e o mal da 

vaca louca. 

A febre aftosa é uma enfermidade altamente contagiosa que ataca, principalmente 

bovinos, suínos, ovinos e caprinos, e muito menos os carnívoros e mamíferos (mas 

bovinos, suínos... não são mamíferos?). Dá-se em todas as idades, independente de sexo, 

raça, clima, etc., porém há diferenças de suscetividade entre as espécies. É produzida pelo 

menos por seis tipos de vírus, classificados como A,O,C,SAT-1,SAT-2 e SAT-3. A imunidade 

contra um deles não protege contra os outros. Em conseqüência da febre e da perda de 

apetite, causa quebra da produção leiteira, perda de peso, crescimento retardado e menor 

eficiência reprodutiva, podendo levar o animal à morte, principalmente os animais jovens. 
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Propriedades que têm animais doentes são interditadas e a exportação da carne e dos 

produtos derivados torna-se difícil. (MILLEN, 1983) 

É uma doença extremamente infecciosa, uma vez que o vírus se isola em grandes 

concentrações no líquido das vesículas que se formam na mucosa da língua e nos tecidos 

moles em torno das unhas. O sangue contém grandes quantidades de vírus durante as 

fases iniciais da enfermidade, quando o animal é muito contagioso. Quando as vesículas 

arrebentam, o vírus passa à saliva e com a baba infecta os alojamentos, os pastos e as 

estradas onde passa o animal doente. Resiste durante meses em carcaças congeladas, 

principalmente na medula óssea. Dura muito tempo na erva dos pastos e na forragem 

ensilada. Persiste por tempo prolongado na farinha de ossos, nos couros e nos fardos de 

feno.  Outras vezes o contágio é indireto e, nesse caso, o vírus é transportado através de 

alimentos, água, ar e pássaros. Também as pessoas que cuidam dos animais doentes levam 

em suas mãos, na roupa ou nos calçados, o vírus, o qual é capaz de contaminar animais 

sadios. Nos animais infectados naturalmente, o período de incubação, varia de dezoito 

horas e três semanas. (MILLEN, 1983) 

A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) desenvolveu o princípio da Regionalização 

da incidência de febre aftosa, onde um país poderia ser classificado como livre da doença. 

Além dessa classificação existiam mais duas classificações, a de país  livre sem vacinação, 

para isso o país devia declarar que era ausente de focos da doença, que não foram feitas as 

vacinações e não houve importação de animais vacinados em um prazo de 12 meses. E 

país livre com vacinação, deveria declarar a ausência do foco da doença nos últimos 2 anos 

e a circulação do vírus nos últimos 12 meses: esses dois fatores são partes de um 

programa de vigilância para prevenção e vacinação de acordo com normas da OIE. Estes 

mesmos critérios são adotados para identificar os estados brasileiros livres da doença. 

(OIE, 2010) 

Conforme esses critérios, alguns municípios da Bahia, Rondônia e Tocantins eram 

considerados como áreas de proteção de alta vigilância, estabelecidas para isolar tais áreas 

dos Estados que possuem status sanitário inferior, como Pernambuco, Piauí, Maranhão e 

Amazonas, conforme pode ser visto na figura 8. Porém, durante a 79ª Assembléia Geral de 

Delegados da OIE, em Paris dia 27 de maio de 2011, a OIT reconheceu estas zonas como 

livres de febre aftosa com vacinação, sendo assim, hoje, 15 unidades da federação são 

reconhecidas pela  como livres de febre aftosa com vacinação, são elas: Acre, Bahia, 
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Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. 

Santa Catarina é considerado pela OIE como livre da doença sem vacinação. (AGÊNCIA O 

ESTADO, 2011) 

Figura 8 - Classificação para febre aftosa 

 
Fonte: OIE, 2008 

Já as clostridioses são as intoxicações dos animais causadas por bactérias do gênero 

Clostridium. Os clostrídeos se multiplicam na ausência do ar e podem desenvolver formas 

resistentes, são capazes de permanecer nas áreas contaminadas durante muitos anos. 

Estão presentes normalmente no solo e no tubo digestivo dos animais, mesmo sadios. 

Produzem substâncias tóxicas poderosas chamadas toxinas, responsáveis pelos sintomas e 

lesões observados nos animais doentes. Provocam a morte tanto de bovinos de corte 

quanto de leite, confinados ou mantidos no pasto, bezerros ou adultos. As clostridioses 

podem ser classificadas em três grupos: gangrenas gasosas, enterotoxemias, doenças 

neurotrópicas. (BANONI, 2007, p. 04) 

Outra importante enfermidade é a Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), mais 

conhecida como "doença da vaca louca". Têm um período longo de incubação (de 4 a 5 
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anos), mas a letalidade ocorre de semanas a meses após instalada. A EEB, encefalopatia 

que ataca o gado, é uma das diversas formas de doença neurológica transmissível que 

afeta diversas espécies animais. (ANVISA, 2011) 

 

A transmissão da doença ocorre por meio da ingestão de alimento contendo proteínas e 

gordura animal, em especial farinha de carne e osso. O prion, proteína encontrada 

normalmente na superfície das células dos animais, mas que, por motivos desconhecidos, 

se modifica e contamina as proteínas normais das células nervosas do cérebro, gerando 

uma reação irreversível. Sobrevive no solo por três anos, devendo sempre ser considerada 

esta possibilidade, e por isso recomenda-se que os cadáveres de animais com a doença 

sejam incinerados.  No Brasil nunca houve casos desta doença uma vez que a alimentação 

do gado brasileiro está baseada em proteínas vegetais como farelo de soja, milho, etc, e 

toda a cadeia produtiva é fiscalizada. (DIEHL, 2010, v.10) 

 

2.4 Impactos socioambientais 

Este item buscará analisar os principais impactos socioambientais em uma das etapa da 

cadeia de valor, que é a produção. Analisando desde o cenário da produção, suas questões 

sociais e os impactos ambientais causados pelo próprio animal. 

 

A análise da etapa da cadeia de valor “antes da porteira”, ou seja, a produção animal, 

permite verificar uma série de impactos ambientais como, a redução da fauna, da flora 

nativas e das matas ciliares para aumento de cultivo e pastagens, como a perda de solo por 

conta do grande pisoteio e a erosão, provocada pela utilização de fogo para pastagens e 

replantios, que demanda um aumentando do uso de fertilizantes, o que pode acarretar em 

poluição dos lençóis freáticos. Há ainda a contaminação por agroquímicos, que é uma 

constante nas propriedades agrícolas e produzem impactos sobre a saúde humana, 

poluindo as águas, o solo e o ar, prejudicando a flora e a fauna.  

 

Segundo a Resolução do Conama, a agropecuária, dada sua maneira atual de manejo, se 

insere como ramo de atividade potencialmente impactante, em virtude dos resíduos 

orgânicos e químicos produzidos. (LOURO, 2002, p. 01) 
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A compactação do solo contribui também para a redução da capacidade de infiltração de 

água no solo e a utilização de fertilizantes e descarte incorreto de resíduos de produtos 

veterinários corroboram para o assoreamento dos recursos hídricos.  

 

A emissão de gases efeito estufa (dióxido de carbono - CO2, metano - CH4 e óxido nitroso -

N2O) é outro impacto bastante discutido atualmente na pecuária, onde se considera a 

existência de três fontes principais de emissões, que são o desmatamento para formação 

de pastagem e queimadas subseqüentes da vegetação derrubada, as queimadas de 

pastagem e a fermentação entérica do gado. 

 

Conforme o estudo realizado em 2009 por um grupo de pesquisadores brasileiros 

intitulado “Estimativa de Emissões Recentes de Gases de Efeito Estufa pela Pecuária no 

Brasil", estima-se que as emissões no período de 2003 a 2008, medidas em toneladas de 

carbono equivalente (ton. CO2), variam entre 813 milhões a 1090 milhões de toneladas de 

CO2.  Considerando o inventário de emissões brasileiras, divulgado pelo Ministério de 

Ciência e Tecnologia (MCT), todas as emissões do Brasil somariam cerca de 2000 milhões 

de toneladas de CO2 e, sendo assim, apenas a pecuária representa aproximadamente a 

metade de todas as emissões do Brasil. (BUSTAMANTE, 2009, p. 01)  

 

De acordo com o mesmo estudo, a pecuária da Amazônia emitiu entre 449 e 775 milhões 

de ton. CO2, e a do Cerrado, entre 229 e 231 milhões de ton. CO2 e, enquanto que no resto 

do país, foram emitidos entre 84 e 87 milhões de ton. CO2 pela pecuária. (BUSTAMANTE, 

2009, p. 04-05) 

 

Por outro lado, a ruminação dos animais, provocadas pela fermentação entérica e a 

flatulência, é um assunto controverso, considerado bem mais pernicioso ao aquecimento 

do planeta que o CO2, alguns estudiosos estimam que o poder do gás metano seja bem 

menor do que foi estimado anteriormente, cerca de seis vezes mais prejudicial que o CO2, 

enquanto falava-se em 21 vezes. Segundo Graziano (2010) “o principal argumento de 

alívio para a pecuária parte do princípio de que o metano surge do pasto que o gado antes 

devorou.” Ou seja, partindo da metodologia internacional dos inventários ambientais, que 

consideram neutras as emissões provocadas pela queima de combustível renovável, como 

o etanol, acreditando-se que durante a produção da cana, esta está absorvendo moléculas 

de CO2, sendo assim quando as mesas são emitidas pela combustão do etanol, uma anula a 
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outra. O mesmo conceito poderia ser aplicado à pecuária, o impacto do metano emitido é 

minimizado pelo processo de fotossíntese das gramíneas de pastagem. 

 

A pecuária também está fortemente relacionada com os problemas ambientais da 

Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma área que engloba nove estados brasileiros 

pertencentes à Bacia amazônica e, consequentemente, possuem em seu território trechos 

da Floresta Amazônica. Sua abrangência corresponde à totalidade dos estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do estado do 

Maranhão (a oeste do meridiano de 44º de longitude oeste), perfazendo uma superfície de 

aproximadamente 5.217.423 km² correspondente a cerca de 61% do território brasileiro. 

(WAL-MART, 2009, p. 12) 

 

Estima-se tal atividade seja a principal reponsável pelo desmatamento desde a década de 

1970. Segundo um estudo do Greenpeace e dados do Censo de 2006, 79% das áreas 

utilizadas na Amazônia Legal, excetuando-se o Maranhão, estão ocupadas por pastagens, 

conforme figura 7. (GREENPEACE, 2008, p.03) 

 

Conforme figuras 6 e 8, o tamanho do desmatamento aumentou proporcionalmente ao 

crescimento de cabeças de gado no período de 1988 a 2004, sendo que só nesta região, 

existem 55.439.553 ha de pastos o que representa, 32% dos pastos no Brasil. 

(GREENPEACE, 2008, p.03) 

 

Figura 9 - Total de rebanhos e o desmatamento 

 

Fonte: Imazon, in Greenpeace, 2008, p.03 
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De acordo com o boletim de transparência ambiental publicado pelo Instituto do Homem e 

Meio Ambiente da Amazônia em fevereiro de 2011, a supressão total de vegetação 

(desmatamento) na Amazônia Legal no período de agosto de 2010 a fevereiro de 2011 

atingiu 3.836 quilômetros quadrados o que representa um total de 304% na degradação 

comparado com o mesmo período do ano anterior. O estado do Mato Grosso lidera o 

ranking com 57% do das áreas florestais degradas no período de agosto de 2010 a 

fevereiro de 2011, liderando também o ranking da degradação florestal acumulada com 

2.198 quilômetros quadrados. (IMAZON, 2011, p.11 ) 

 

No cerne dos impactos sociais presentes no agronegócio, há a questão do trabalho forçado 

e/ou análogo ao escravo. A Convenção nº 29 da OIT de 1930, define sob o caráter de lei 

internacional o trabalho forçado como "todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa 

sob a ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente." Ele 

configura-se pelo trabalho degradante (ausência de condições adequadas de trabalho, 

alojamento, saneamento, alimentação, maus tratos, etc.) aliado ao cerceamento da 

liberdade, por meio de ameaças físicas, psicológicas, financeiras ou ainda por conta da 

distância da fazenda a outras propriedades. 

 

Figura 10 - Uso da Terra na 
Amazônia Legal em 2006 

 

Fonte: IBGE in Greenpeace, 2008, p. 10 Fonte: IBGE in Greenpeace, 2008, p. 10 

Figura 11 - Total  de pastos na 
Amazônia Legal e no Brasil 
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Na pecuária, estes trabalhadores são considerados como uma mão-de-obra autônoma, 

usada em serviços temporários e sobre a qual os fazendeiros consideram não ter 

responsabilidade trabalhista, já que é contratada por intermédio dos "gatos” que são os 

intermediários que fazem a contratação e transporte dessas pessoas.  

 

Estudos da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em 2005, apontam que naquele 

ano no Brasil, a estimativa chega a 25 mil pessoas mantidas sob condições análogas as de 

escravidão principalmente nos estados amazônicos do Pará e Mato Grosso, conforme 

figura 3, e apontavam que destes 25 mil casos, 80%  eram encontrados na pecuária, e 17% 

na agricultura. (OIT, SUMÁRIO RELATÓRIO GLOBAL 2005 – UMA ALIANÇA GLOBAL 

CONTRA O TRABALHO FORÇADO, 2005, P. 01 – 02) 

 

Figura 12 – Municípios Campeões em trabalho escravo x Aumento do Rebanho Bovino 

 

Fonte: CPT/TEMMPT, IBGE 2007 e MMA 

 

Conforme levantamento realizado pela agência Repórter Brasil, a partir de dados do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 74% 
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dos municípios que mais desmatam na Amazônia já foram flagrados com mão de obra 

escrava. (Wal-Mart, 2009, p. 21)  

Além do trabalho análogo ao escravo é muito comum a existência de trabalho informal, 

onde os “gatos” contratam trabalhadores por empreitadas de trabalho e sem qualquer 

vínculo empregatício. 

O trabalho infantil é outro impacto social negativo ligado ao agronegócio. Segundo estudo 

realizado pelo Ministério do Trabalho em 1998, a principal atividade onde existia 

atividade infantil, era a agropecuária (58,3%) conforme figura 7, seguido pelo comércio 

(12,4%), indústria e prestação de serviços (1,2%). 

 
Figura 13 - Distribuição das crianças de 10 a 14 anos que trabalham, segundo o setor onde exercem a 

ocupação. 

 

Fonte: Brasil, Presidência da República, 1998. 
 
 

 

Muitas vezes estas crianças são inseridas no agronegócio pelos próprios pais, como forma 

de complementação da renda familiar ou para ajudar seus pais no aumento da produção. 

(OIT, 2005.)  
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3.3.3.3. SUSTENTABILIDADE NA PECUÁRIA 

 

Neste item pretende-se explanar sobre as possibilidade de produção pecuária com 

técnicas que tornem a prática mais sustentável do ponto de vista econômico, social e 

ambiental, apresentando técnicas já existentes neste contexto, tais como a Rastreabilidade, 

o Sistema Silvopastoril e a produção orgânica. 

 

3.1 Rastreabilidade 

O sistema de rastreabilidade do gado consiste no controle e acesso do histórico da 

utilização ou a localização de um produto qualquer por meio de identificação registrada, 

através de um número único no sistema de controle nacional e a identificação individual 

dos animais por marca a fogo, por tatuagem, por brinco ou por microchips, que visam a 

segurança alimentar da população. (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DA CARNE, 2011) 

 

A rastreabilidade tem se tornado assunto de destaque mundial à partir de  1996, quando a 

Encefalopatia Espongiforme Animal (BSE) cruzou, mais uma vez, a barreira animal e 

chegou ao ser humano, fazendo com que vários países aprovassem leis que definiam 

padrões e sistemas de registro, inspeção e rastreamento para carnes e seus derivados. 

(FELICIO, 2001, p.01)  

 

Outros episódios tais como a incidência da febre aftosa em vários países, inclusive no 

Brasil, contaminação de frangos e suínos com dioxina na Bélgica e, recentemente, a gripe 

aviária em alguns países orientais (China, Tailândia e Coréia do Sul), aumentaram a 

preocupação dos consumidores com a qualidade sanitária dos produtos desta cadeia. 

(PEIXOTO, 2008, p. 16) 

 

No Brasil o SISBOV (Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e 

Bubalinos) foi instituído pelo Mapa (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento) à partir da Instrução Normativa no. 

01 de Janeiro de 2002 e tem como objetivo de atender as 

exigências da União Européia quanto à segurança alimentar e 

assim obter o controle e rastreabilidade do processo produtivo 

no âmbito das propriedades rurais de bovinos e bubalinos. Sua 
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adesão é voluntária para os produtores rurais, mas será obrigatória no caso de 

comercialização para mercados que exijam a rastreabilidade. (PEIXOTO, 2008, p. 16) 

 

Em 2005, cerca de 50 milhões de animais estavam na Base Nacional de Dados do Sisbov, 

de um rebanho total de 190 milhões de cabeças.  

 

Outra questão de grande relevância, quando a procedência do gado brasileiro foi iniciada 

em 2009, pelo Ministério Público Federal para identificar e controlar a cadeia produtiva da 

carne, uma vez que os governos estaduais e federais não possuíam qualquer controle e 

sabia-se, por fontes sobre a ilegalidade do setor, que o setor era atividade campeã em 

casos de trabalho escravo, estimulava o desmatamento ilegal e muitas fazendas são 

cenário de assassinatos na disputa pela posse da terra, no estado do Pará. Em junho deste 

mesmo ano, 35 empresas (supermercadistas, atacadistas e industrias  de todo o país, 

dentre elas o Grupo Pão de Açúcar, confirmaram boicote aos bois do desmatamento,  e 

suspenderam a  compra de carne dos frigoríficos e fazendas processados.  (BRASIL-MPF, 

2011) 

 

Em 25 de novembro de 2009, foi assinado Termo de Compromisso entre o Ministério 

Público Federal, Federação de Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), produtores rurais, 

Governo do Estado do Pará e o IBAMA. Dentre os principais compromissos assinados com 

os pecuaristas destacam-se: 

• Sisbov em 1 ano - Implantar o sistema público de rastreamento do 
gado (Sisbov) em até 12 meses, contados da assinatura do TAC.  

• Moratória do desmatamento - Não desmatar novas áreas para 

criação de gado, promovendo a expansão da produção apenas em áreas já 
desmatadas e legalizadas quanto à existência de reserva legal, Área de 
Proteção Permanente (APP) e autorizações de desmatamento.  

• Licença ambiental em 18 meses -  Apresentar ao MPF, em até 6 

meses, o comprovante de que deu entrada ao pedido de obtenção do 
Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Meio Ambiente. A licença 
ambiental deve ser obtida em um prazo máximo de 18 meses.  

• Mapa georreferenciado em 6 meses -  Apresentar ao MPF, em até 

6 meses contados da assinatura do TAC, mapa georreferenciado contendo o 
polígono com os limites da propriedade rural.  

• Regularização fundiária em 18 meses - Apresentar ao MPF, em 

até 6 meses, comprovante de que pediu regularização fundiária do imóvel 

junto ao INCRA ou instituto de terras estadual. A regularização fundiária 
deve ser obtida em prazo máximo de 18 meses.  
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• No caso de APP ou reserva degradada, apresentar ao MPF, em até 
6 meses, plano de recuperação das áreas com espécies nativas, sendo que, 

para APP, a recuperação deve começar até dois meses após a apresentação 
do plano, recuperando 50% da área degradada no primeiro ano e 50% no 

ano seguinte; e, para Reserva Legal, a recomposição se dará mediante o 
plantio, a cada 3 anos, de no mínimo 1/10 da área total necessária a sua 
complementação com espécies nativas, conforme art. 44 do Código Florestal. 

(BRASIL-MPF, 2011) 

Os frigoríficos, elo importantíssimo neste tratado, comprometeram-se a: 

• Bloquear a fazendas com trabalho escravo, crime ambiental, grilagem, 

conflitos agrários, invasão a terras indígenas, de quilombolas ou de 

populações tradicionais.  

• Adquirir gado bovino somente de fornecedores que não figurem nas listas de 

áreas embargadas e de trabalho escravo divulgadas na internet pelo Ibama 
e pelo Ministério do Trabalho.  

• Proibir de aquisição de gado de fazendas pertencentes a pecuaristas que 

venham a ser processados, criminal ou civilmente, pelo MPF e MP Estadual 
por trabalho escravo, crimes ambientais ou conflitos agrários.  

• Adquirir gado bovino somente de fornecedores que não tenham condenação 

por invasão em terras indígenas, por violência agrária, por grilagem de 

terra e/ou por desmatamento.  

• Proibir a aquisição de gado bovino de fornecedores que estejam causando 

lesão, apurada em procedimento administrativo do MPF, a interesses ligados 
à questão indígena, de quilombolas e populações tradicionais clientes da 

reforma agrária.  

• Proibir a aquisição de gado oriundo de imóveis rurais desmatados a partir 

de janeiro de 2006.  

• Disponibilizar a informação completa sobre origem do produto à sociedade 

e a varejistas, atacadistas e industriais e realizar auditoria periódica dos 

sistemas de controle da atividade.  

• Informar aos seus compradores, e em todas as embalagens de produtos 

comercializados, a fazenda (com o respectivo município) de origem do gado.  

• Exigir dos fornecedores, em até 12 meses, a implementação do Sistema 

Público de Rastreamento do Gado (Sisbov), realizando, após esse período, 

auditoria para avaliar o correto funcionamento desse sistema.  

• Exigir que todos os fornecedores apresentem o mapa georeferenciado dos 

limites (polígono) do imóvel rural em, no máximo, três meses a partir da 
assinatura do TAC.  

• Exigir que todos os fornecedores apresentem ao frigorífico e ao MPF mapa 

georeferenciado do imóvel rural em, no máximo, seis meses a partir da 
assinatura do TAC.  

• Exigir que o fornecedor apresente ao frigorífico, em até 6 meses, o 

comprovante de que deu entrada ao pedido de obtenção do Cadastro 

Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.  
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• Exigir que todos os fornecedores apresentem, em até 6 meses, um plano de 
recuperação de APP e reserva legal dos imóveis com espécies nativas de 

acordo com a legislação específica.  

• Realizar auditoria anual independente, que poderá ser amostral, para 

avaliar o cumprimento dos objetivos e cronograma estabelecidos no plano 
de recuperação das APPs e reservas legais.  

• Exigir que seus fornecedores apresentem ao Incra ou ao Instituto de Terras 

estadual pedido de regularização fundiária do imóvel no prazo máximo de 6 
meses contados da assinatura do TAC.   

• Informar ao MPF, semestralmente, lista de fornecedores credenciados, bem 

como de fornecedores descredenciados. 

(BRASIL-MPF, 2011) 

 

Já o governo do estado do Pará, comprometeu-se a acelerar a adoção de políticas públicas 

para modernização da cadeia produtiva da agropecuária, garantindo a sustentabilidade 

socioambiental da criação de gado no estado e ainda financiar a auditoria sobre as 

fazendas da pecuária, o que deve acontecer no segundo semestre de 2010, e vai avaliar se 

os criadores estão respeitando o compromisso com a sustentabilidade.  Comprometeu-se 

ainda a criar a Guia de Trânsito Anima (GTA) Eletrônica no estado do Pará (já existe em 

Mato Grosso), a simplificar o acesso dos produtores rurais ao Cadastro Ambiental Rural e a 

garantir o licenciamento ambiental das propriedades pecuaristas. .  (BRASIL-MPF, 2011) 

 

O Governo Federal, em 24 de novembro de 2009 sancionou a lei 12097, que dispõe sobre o 

conceito e a aplicação de rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes de bovinos e de 

búfalos, que até então só era exigida no caso de gado para exportação.  

 

O Banco Central também emitiu duas resoluções, a Resolução 3.545 de 03 de março de 

2008 para estabelecer a exigência de documentação comprobatória de regularidade 

ambiental e  outras condicionantes,  para fins de financiamento agropecuário no Bioma 

Amazônia, e, mais recentemente, a Resolução 3.876 de 22 de junho de 2010, que  tem por 

objetivo vedar a concessão de crédito  rural para  pessoas  físicas ou  jurídicas que  estão 

inscritas no Cadastro  de Empregadores que mantiveram trabalhadores em condições  

análogas à   de   escravo   instituído   pelo Ministério do Trabalho e Emprego, além da 

criação do Manual do Crédito Rural que normatiza a concessão de crédito para quem 

estiver interessado em implantar um sistema de rastreabilidade bovina e bubalina. 
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O SISBOV e esta medida do Ministério Público em parceria com todos os atores do setor, 

inclusive o consumidor, corrobora para todos sejam responsáveis pelo monitoramento da 

cadeia produtiva fazendo com que o setor melhore as condições de produção tanto no 

quesito de saúde anima, quanto nas questões sociais e ambientais. 

 

3.2 Pecuária Orgânica 

O manejo orgânico, de forma geral, visa uma produção que não agrida o meio ambiente, 

que seja economicamente viável e que valorize o homem, sendo assim, na pecuária bovina 

de corte orgânica, a produção pressupõe a manutenção do equilíbrio ecológico englobando 

assim princípios da produção, meio ambiente e aspectos sociais envolvidos no processo a 

partir de pré-requisitos de normas certificadoras, que atestam se a carne foi produzida da 

maneira mais natural possível, isenta de resíduos químicos e com preocupação 

socioambiental. (WWF, 2011) 

 

A exportação de carne orgânica foi impulsionada pela crise na Europa por conta da 

contaminação dos rebanhos bovinos tratados com proteína animal. Os consumidores 

passam a buscar produtos que tenham maior rigor com a segurança alimentar e questões 

ambientais. (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DA CARNE, 2011) 

 

Atualmente o Brasil é o maior produtor e exportador de carne orgânica do mundo, no 

entanto atualmente, apenas pecuaristas dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

produzem carne orgânica certificada no país. São 26 fazendas, aproximadamente 131 mil 

hectares em pastagens e cerca de 99 mil cabeças de gado. (WWF, 2011) 

 

As principais exigências para certificação de um produto orgânico, segundo o Instituto 

Brasileiro Biodinâmico (IBD) quanto aos aspectos ambientais são a desintoxicação do solo, 

não utilização de adubos químicos e agrotóxicos, atendimento ao Código Florestal 

Brasileiro, recomposição de matas ciliares, preservação de espécies nativas e áreas de 

mananciais e o respeito ao bem-estar animal. Quanto aos critérios sociais, faz-se 

necessário o respeito às normas baseadas nos acordos internacionais do trabalho, e ainda 

desenvolvimento de projetos sociais e de preservação ambiental. (IBD, 2000, p. 05-12)  

 

Quanto aos critérios específicos para produção carne orgânicos destacam-se os princípios 

de que a  raça do animal deve ser escolhida a partir da sua capacidade de adaptação as 
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condições edafo-climáticas (de solos e clima) de cada propriedade, e em seguida 

compreender o comportamento típico do animal escolhido de forma que a produção 

respeite este comportamento. Além disso, o manejo orgânico não pode ser dependente de 

recursos tecnológicos e de alto investimento, deve respeitar a cultura e a técnica local. Nas 

questões ligadas a saúde animal (manejo sanitário) sugere-se técnicas veterinárias 

alternativas, como a fitoterapia e homeopatia disponível no mercado. (PLANETA 

ORGÂNICO, 2011) 

 

Uma questão importante na produção de gado orgânico diz-se respeito a administração de 

medicamentos e vacinas veterinárias. Segundo as diretrizes da Associação de Certificação 

IBD - Instituto Biodinâmico a administração de medicamentos veterinários no manejo 

orgânico devem seguir alguns princípios, onde deve-se preferir produtos fitoterápicos, 

homeopáticos, ou outros naturais em detrimento dos sintéticos e alopáticos, no entanto no 

caso de sua ineficácia tratamentos tradicionais podem ser administrados com controle e 

isolamento dos animais tratados.  Tais diretrizes determinam ainda que: 

 

a) uso de produtos fitoterápicos, homeopáticos, acupuntura e minerais 
prioritariamente;  
b) caso a doença ou problema não tenha solução, poderão ser aplicados 

medicamentos sintéticos ou antibióticos, sempre com acompanhamento do 
veterinário responsável;  
c) o uso preventivo de medicamentos sintéticos alopáticos ou de antibióticos é 

proibido;  
d) é proibido o uso de hormônios para indução de cio ou para estimular 

produtividade, além dos promotores de crescimento como antibióticos e 
coccidiostáticos;  
e) vacinas obrigatórias por lei são permitidas. Vacinas profiláticas também 

são permitidas se as doenças estiverem ocorrendo na região de forma 
endêmica ou epidêmica;  
f) não é permitida a indução ao parto, exceto se aplicado a animais 

especificamente por razões médicas ou por recomendação do veterinário.  
g) mais regulamentos com relação a medicamentos veterinários podem ser 
encontrados no Apêndice IV. 

(IBD, 2009, p. 27) 

 

O espaço necessário para o manejo também é um quesito importante, segundo os 

certificadores deve-se considerar, um mínimo de 1 a 2 m2 de espaço para cada 100 kg de 

peso do animal vivos no caso de manejo semi-confinado de bovinos para garantir o bem 

estar animal. 
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3.3 Sistema Silvipastoril 

O Sistema produtivo chamado Silvipastoril, é a integração produtiva intencional de 

árvores, pastagem e gado numa mesma área. São manejados ao mesmo tempo, de forma 

integrada possibilitando a intensificação da produção e o manejo integrado dos recursos 

naturais. (PORFÍRIO-DA-SILVA, 2009, p. 02)  

 

Do ponto de vista ambiental, este sistema possibilita melhorar ou manter a qualidade do 

solo pois contribui no controle da erosão, ciclagem de nutrientes e adição de matéria 

orgânica, diminui a necessidade de utilização de nutrientes externos já que o solo aumenta 

sua capacidade de captura destes e de umidade de camadas mais profundas. Além disso, 

corrobora para o controle de condições ambientais uma vez que protege de geadas, 

granizo, altas temperaturas, etc trazendo maior conforto e bem estar animal, uma vez que 

o protege das variações climáticas. Ainda sob a ótica ambiental, há a fixação gás carbônico 

(CO2), menor emissão de óxido nitroso (N2O), e mitiga a emissão de gás metano (CH4) 

produzido pelos ruminantes.  (PORFÍRIO-DA-SILVA, 2009, p. 02-07)  

 

Quanto à questão econômica, aumenta a eficiência das pastagens uma vez que há o 

incremento de sua produção à partir da produção de madeira, árvores frutíferas e outros 

tipo de produtos industriais não madeiráveis, além da geração de trabalho.  (PORFÍRIO-

DA-SILVA, 2009, p. 02-07) 

 

Este sistema pode ser uma boa alternativa de diferenciação do mercado e competitividade 

no cenário mundial, uma vez que aumenta a eficiência ambiental além da não incidência 

do mal da “vaca louca”, uma vez que a alimentação do gado brasileiro está baseada apenas 

em proteínas vegetais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

4.4.4.4. A TRANSFORMAÇÃO DA CADEIA DE VALOR DA CARNE BOVINA  - ESTUDO DE 

CASO 

 

Neste capitulo pretende-se aprofundar a caracterização dos principais elos da cadeia de 

valor e o cenário em que o Programa Tear se desenvolveu na busca pelo desenvolvimento 

de um novo produto, uma carne com auto índice de saudabilidade e critérios de 

sustentabilidade (rentabilidade, respeito ao meio ambiente e nas relações humanas). 

 

O Programa Tear é um programa promovido pelo Instituto Ethos, FUMIN (Fundo 

Multilateral de Investimento) e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) que visa 

aumentar a competitividade de pequenas e médias empresas por meio de grandes 

empresas, dos principais setores da economia, como indutoras de responsabilidade social 

corporativa em sua cadeia de valor.  

 

Os setores participantes do programa foram, varejo, açúcar e álcool, construção civil, 

mineração, petróleo e gás, siderurgia e energia elétrica. O grupo Pão de Açúcar foi uma das 

empresas participantes do programa e que representando o setor varejista e escolheu sua 

cadeia de valor de produção de carne para o trabalho de indução de responsabilidade 

social nas fazendas e demais elos da cadeia. 

 

4.1 O Grupo Pão de Açúcar2 

O Grupo Pão de Açúcar foi fundando em 1948, completou 60 anos em 2008. Atualmente é 

uma das maiores empresas de varejo do País com mais de 1.300 unidades, entre super e 

hipermercados, lojas especializadas, atacarejo (cash&carry), além de postos de 

combustíveis e drogarias. Mantém operações em 18 estados de todas as regiões do Brasil e 

Distrito Federal, totalizando mais de 2,8 milhão de m² de área de vendas. 

 

Sua atuação está estruturada em modelos de operação segmentados tais como 

supermercados, hipermercados, lojas de bens duráveis, lojas de conveniência e atacarejo, 

além de comércio eletrônico na área de alimentos. 

 

Possui ações listadas na Bovespa desde outubro de 1995 e na Bolsa de Nova York (ADR 

nível III), desde maio de 1997. Em 2009, registrou faturamento bruto de R$ 26 bilhões. 

                                                           
2  Informações extraídas da web Page da empresa (GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, 2011) 
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4.2 GMG Importação & Exportação3 

A GMG Importação & Exportação é uma empresa especializada em desenvolver projetos 

internacionais com foco na produção de carne de qualidade, leite e derivados, através de 

acordos personalizados com empresas do Varejo e Indústria.  

 

Sua história no Brasil começou no ano de 2000, quando fez a primeira experiência de 

inseminação de fêmeas Nelore com sêmen de Rubia Gallega. De lá para cá, já são mais de 

150.000 vacas inseminadas e fazendas aprimorando este trabalho. 

 

Foi a responsável pela introdução no Brasil da genética da raça Rubia Gallega, marca 

registrada da região da Galícia, na Espanha e que vem contribuindo para a 

profissionalização e o aumento dos ganhos de produtividade na pecuária brasileira , além 

de valorizar a seleção e melhoramento genético realizados na Europa.  

 

Tem como objetivo principal, disponibilizar ao consumidor final através de acordos com 

Indústrias e varejo, produtos derivados de estudos baseados em premissas de segurança 

alimentar, garantia de origem e rastreabilidade de todo o processo produtivo. 

 

4.3 A Fazenda Bang Bang, destaque de atuação neste processo.4 

Localizada em São José do Xingu, MT, a Fazenda Bang-Bang, tem demonstrado uma 

melhora em seu desempenho a cada ano, investindo para ser referência na produção de 

carne integrada à agricultura sob princípios socioambientais .  

 

Tendo como proprietário o Sr. Luiz Castelo desde 1993, a Bang, como é popularmente 

conhecida, possui princípios e valores que vão além de seu negócio propriamente dito, 

destacando-se no mercado do agronegócio pela qualidade de seus produtos e por suas 

ações de Responsabilidade Social. 

 

Possui 13,4 mil hectares e mais 4 mil hectares de reserva legal adquirida no município 

Colniza-MT no Parque Estadual Igarapés do Juruena e abriga em média 10.500 cabeças de 

                                                           
3  �  Informações extraídas da web Page da empresa (GMG, 2011) 
 
4 In BANG-BANG, 2008 p. 04 
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gado, abatendo em torno de 3 mil cabeças por ano. O Rebanho é composto por Gado da 

raça Nelore e cruzamento da raça Nelore-Rubia Gallega, esta última de origem espanhola.  

 

Em 2006, a Fazenda Bang-Bang iniciou sua participação no Programa de Sustentabilidade 

de Desenvolvimento de Fornecedores do Grupo Pão de Açúcar, para produzir carne com 

Responsabilidade Social, que significa ter lucro, respeitando o Meio Ambiente e cuidando 

da parte social, enfim, preparando o meio em que vivemos para as Gerações Futuras. 

 

4.4. O Programa Tear na cadeia de valor da Carne5 

O Grupo Pão de Açúcar iniciou o Programa Tear em sua cadeia de valor de produção de 

carne, quando o trabalho com seus fornecedores de carne já estava em andamento há um 

ano, desde 2007, quando com a premissa de desenvolver um produto que apresentasse 

maior qualidade, valor nutricional e maciez da carne que atendesse os diferentes públicos 

da rede de supermercados.  

 

O primeiro passo iniciou-se em 2005, na busca por uma raça de gado europeu que fosse 

adaptável às condições climáticas brasileiras, que apresentasse alto índice de muscular em 

idade jovem, já que o gado jovem apresenta maior maciez na carne, traria maior 

rentabilidade aos produtores devido seu abate precoce.   

 

O resultado deste estudo foi um animal de meio sangue, fruto da inseminação da Raça 

Nelore (mãe) com o sêmen do Rubia Gallega, raça do noroeste da Espanha que apresenta 

taxa de cobertura de gordura com maturação tardia, o que significa que enquanto o gado é 

jovem, apresenta baixo índice de gordura. Objetivou-se com esta primeira etapa do 

projeto, manejo intensivo de produção com alta tecnologia, abate de animais jovens com 

alto desenvolvimento de massa magra, manejo alimentar, manejo ambiental e índices 

zootécnicos positivos. 

 

Durante uma visita da coordenadora do programa no Grupo Pão de Açúcar (GPA), Fabiana 

Farah, à fazenda Mosquera & Grandal, dos proprietários das GMG  observou-se que o 

cruzamento da raça Nelore com a Rubia Gallega, vislumbrando o cruzamento ideal para o 

programa do GPA. 

                                                           
5 Informações coletadas em entrevista com Fabiana Farah (coordenadora do programa no Grupo Pão 
de Açúcar) 
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Tabela 1 - Comparativo do valor nutricional entre um bovino tradicional e um 1/2 sangue Rubia 

Gallega 

Informação Nutricional Complementar por 100 g de produto 

 Rubia Gallega Taeq Bovino comum 
adulto 

% Redução 

Valor energético 114 kcal = 479 kJ 157 kcal = 655 kJ 27% 

Gorduras totais  1,3 g 6 g 78% 

Gorduras saturadas 0,6 g 2,7 g 78% 

Fonte: Equipe Centro de Inovação de Marcas Exclusivas do Grupo Pão de Açúcar 

 

Os animais fruto de deste processo, são abatidos com 12 meses, e apresentam cerca de 

180 kg, enquanto que um da raça Nelore, leva 30 meses para maturar. São cerca de duas 

vezes e meia a menos de animais no pasto. 

 

Após o desmame, o gado fica de 2 a 12 meses em fase de recria, com alimentos 

balanceados. Antes do corte, todos os lotes de carnes são identificados e o controle de 

qualidade é total, e o transporte é fiscalizado. (GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, 2011) 

 

Figura 14 - Processo de Registro e Rastreabilidade da Carne Taeq 

 

Fonte: GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, 2011 

 

O primeiro elo da cadeia que atuou ativamente neste processo foi a empresa especialista 

em genética animal, GMG Importação e Exportação, que já havia desenvolvido alguns 

estudos sobre a inseminação da raça espanhola no Brasil, sendo as primeiras 300 vacas 

Nelore inseminadas em abril de 2000. 
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Outro elo envolvido foram os frigoríficos, onde foram contratados, para o carregamento, 

transporte, abate e desossa dos animais, sendo este trabalho feito separadamente dos 

demais animais já produzidos pelos frigoríficos, garantido a rastreabilidade e origem do 

produto que irá para o ponto de venda. 

 

As fazendas produtoras foram selecionadas à partir de sua idoneidade, e índice e de 

produtividade e durante sua participação no programa o GPA realiza visitas anuais em 

todas as propriedades para verificar se a produção e produto estão dentro das 

especificações firmadas na parceria, além disso, o grupo se compromete com a compra do 

animal inteiro desossado, e paga valor diferenciado por esta produção, garantindo a 

sustentabilidade econômica da cadeia. 

 

Dentre os principais critérios de seleção das fazendas destacam-se a escolha por fazendas 

que também tenham como premissa a busca por um produto de qualidade, processado 

com tecnologia e gestão que valorizem e estimulem a cadeia produtiva a incorporar a 

responsabilidade pela saúde do homem, dos animais e do meio ambiente. Quanto aos 

critérios socioambientais espera-se que: 

 

� Esteja de acordo com a legislação e possua programa de gestão ambiental com 

mitigação de seus impactos causados pela produção; 

� Cumpra a legislação trabalhista e que possua programas de incentivo aos 

colaboradores para o crescimento pessoal e profissional. Bem como contribua para 

que todas as crianças, filhos (as) de seus funcionários freqüentem a escola. 

Figura 15 - Produto final para comercialização no 
ponto de venda. 
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� Use a tecnologia de forma a aumentar a eficiência produtiva na fazenda, 

produzindo mais carne por hectare de terra. 

 

Em contrapartida o GPA garante a compra de todos os animais cruzados Nelore X Rubia 

Gallega e os fazendeiros comprometem-se com a entrega contínua dos animais ao decorrer 

do ano, independente da safra ou entressafra. 

 

O projeto começou com a participação de 08 fazendas, hoje conta com 40 fazendas 

distribuídas nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Goiás e representantes da GMG, 

parceira fornecedora da genética animal. 

 

Após um ano do início das atividades do programa com as primeiras fazendas parceiras, o 

Grupo Pão de Açúcar aderiu ao Programa Tear, e introduziu a cadeia de valor da produção 

do Rubia Gallega no processo de formação e indução de responsabilidade socioambiental. 

 

O grupo de fazendas, a empresa âncora e a GMG, encontraram-se bimestralmente para 

discussão e implementação da metodologia Tear em seu negócio. Além dos encontros 

foram realizadas reuniões locais em cada uma das propriedades para supervisão e 

orientação direcionada aos fazendeiros. 

 

Figura 16 – Estrutura da Metodologia do Programa Tear 

 

Fonte: Instituto Ethos 
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A metodologia de trabalho está baseada nos passos clássicos de incorporação de 

responsabilidade social empresarial e nas etapas do ciclo PDCA - Plan, Do, Check and Act,  e 

constituída em 07 etapas de trabalho (figura 16), sendo a primeira, etapa “A”, é a de 

constituição da rede de trabalho e sensibilização. A segunda, etapa “B” constitui-se da 

análise da sustentabilidade do negócio, seguido pela etapa “C” realização do diagnóstico da 

gestão e etapa “D” desenvolvimento de planos de ação. A quinta, etapa “E” é a comunicação 

e elaboração de relatórios. A sexta, etapa “F” é de consolidação da rede e finaliza com sua 

expansão, etapa “G”. Cada etapa é subdividida e totaliza 23 passos e ao final de 24 

encontros passam pelo ciclo novamente. (STOICOV, 2007, p. 11) 

 

Figura 17 - Ciclo da Metodologia Tear 

 

Fonte: Instituto Ethos 

 

Têm como referência alguns modelos de padronização como os Indicadores Ethos de 

Sustentabilidade e Responsabilidade Empresarial, a ISO 14001, ISO 9001, SA 8000, NBR 

160010, além de uma série de convenções e tratados internacionais como Os Objetivos do 

Milênio, Agenda 21, OHSAS 18001 entre outros, reunidos na publicação Matriz de critérios 

essenciais, publicado pelo Instituto Ethos. Outro referencial da metodologia é a Matriz 

Brasileira de Evidências de Sustentabilidade que propõe uma análise dos principais 

impactos do negócio nos diversos stakeholders. (STOICOV, 2007, p. 36) 
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5.5.5.5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE, MATRIZ APLICADA ÀS FAZENDAS 

 

Neste capítulo pretende-se utilizar os resultados apresentados no questionário de 

avaliação aplicado às fazendas, bem como relatórios e documentos apresentados pelas 

mesmas e incluí-las numa matriz de sustentabilidade, para análise do grau de maturação 

das fazendas frente a sustentabilidade. 

 

5.1 Avaliação das fazendas à partir da Linha de Base Tear após 12 meses de 

programa 

Esta avaliação foi baseada nos dados quantitativos apresentados na Linha de Base Tear 

(avaliação do programa realizada pelo Instituto Ethos) e consolidada em Setembro de 

2007, pelo Grupo Pão de Açúcar6, com a proposta de analisar como o processo foi 

absorvido pelas fazendas, quais os pontos de sucesso e/ou fracasso, bem como os pontos 

de atenção para melhoria. 

Levando em consideração o conceito do Triple Bottom Line, onde a Sustentabilidade é 

considerada como sendo o equilíbrio de três bases, o social, o ambiental e o econômico, os 

aspectos evidenciados nesta avaliação perseguirão estas premissas, os temas abordados 

são o aprimoramento da gestão sustentável das empresas com a aplicação da Metodologia 

Tear, indicadores econômicos, ambientais e avaliação das Fazendas.  

Algumas informações foram desprezadas por falta de histórico no registro.  

I – Aprimoramento da gestão sustentável das empresas com a aplicação da 

Metodologia Tear 

O primeiro item observado foi o sistema de gestão das fazendas antes da participação no 

Programa Tear, evidenciados na figura 17. Este item buscou mapear se as fazendas 

possuíam formalmente, Visão, Missão e Valores, a prática de análise SWOT, mapeamento 

das partes interessadas e utilização da ferramenta “Matriz de Evidências de 

Sustentabilidade”. 

                                                           
6  Avaliação realizada pela autora desta monografia quando fazia parte do quadro de colaboradores do 
Grupo Pão de Açúcar e acompanhava o programa junto com a equipe técnica. 
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Figura 18 - Análise da Sustentabilidade do Negócio - Antes do TEAR (Set/2007) 

 

Nos dados apresentados na figura 17, apenas 22% das fazendas possuía um “plano de 

negócio” com visão, missão e valores definidos formalmente e já realizavam análise SWOT. 

A utilização da “Matriz de Evidência de Sustentabilidade” e o Mapeamento das partes 

interessadas, não havia sido utilizado por nenhuma delas.  

Na análise dos mesmos itens (figura 18), considerando 12 meses de realização do 

Programa Tear, observa-se que as todas as fazendas fizeram uma análise da gestão de seu 

negócio, construindo e formalizando sua Visão, Missão e valores, havendo ainda um caso 

de disseminação destes itens em sua cadeia de valor.  Observa-se também que a utilização 

da análise SWAT, Matriz de Evidências e mapeamento das partes interessadas foi um 

diferencial da metodologia e passa a ser adotado por algumas fazendas.  

Figura 19 -  Análise da Sustentabilidade do Negócio - Pós TEAR (Set/2007) 
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O segundo item avaliado foi a quantidade de ações relacionadas com Responsabilidade 

Social empresarial e Sustentabilidade contempladas no plano de ação. (Figura 19) 

Observa-se que foram descritas 98 ações, uma média de 10,9 por fazendas, sendo que 52 

foram implantadas e 25 foram implantadas e relacionadas com os Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (ODEM). 

Figura 20 - Número e médias de ações contempladas no Plano de Ação até setembro 2007 

 

Outro critério foi o aprimoramento da gestão sustentável das empresas com a aplicação da 

Metodologia Tear foi à incorporação de Responsabilidade Social Empresarial nas práticas 

de gestão das fazendas. 

Conforme figura 20, observa-se que passados 12 meses de implantação do programa, as 

fazendas passam a ter um modelo de gestão participativa e o desenvolvimento de 

produtos e serviços que respeitam critérios socioambientais. 

Figura 21 - Total e tipo de práticas de RSC incorporadas ao negócio  

Tipos de Práticas Antes 
Tear 

Após 12 
meses 

Código de Ética (Conduta) - 02 

Programa de Voluntariado - 01 

Coleta seletiva 01 03 

Inserção da participação dos funcionários na gestão da empresa  - 09 

Participação em prêmios relacionados a RSE e sustentabilidade 01 - 

Premiações recebidas relacionadas a RSE e sustentabilidade - - 

Compras com aspectos e critérios sócio-ambientais - 05 
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Desenvolvimento de produtos/serviços com aspectos e critérios 
sócio-ambientais 

- 09 

Prática de realização de eventos com aspectos e critérios sócio-
ambientais 

- 04 

Avaliação formal dos funcionários  - - 

Avaliação formal dos funcionários com critérios de RSE  - - 

Remuneração variável (14º salário, PLR etc) - - 

Política de diversidade - - 

Outros - 01 

TOTAL 02 34 

 

Na figura 21 observa-se que os maiores impactados neste processo foram os colaborados e 

seus familiares, logo em seguida vem a comunidade e fornecedores.  

Figura 22 - Número de pessoas sensibilizadas em RSE e Sustentabilidade (Pós Tear) 

 

Observa-se que após um ano de trabalho das fazendas no Programa Tear, houveram 

avanços na incorporação de critérios de sustentabilidade na estratégia de atuação das 

empresas, além de tentar influenciar outros elos de seu negócio (fornecedores, 

colaboradores e comunidades) na adoção de práticas de responsabilidade social. 

II – Indicadores Econômicos 

No momento desta avaliação, o desenvolvimento do produto fruto da inseminação das 

raças Nelore e Rubia Gallega ainda não estavam em seu pico de maturação e 

comercialização, que se iniciou apenas segundo semestre de 2007, sendo assim a avaliação 

da receita não pode ser observada nesta. 
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No entanto há outros itens que puderam ser avaliados e mereceram destaque, um deles é 

o custo de produção, observa-se que houve uma queda no custo da produção de  

aproximadamente de R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais), que pode ser atribuída a 

evolução tecnológica, treinamento técnico da equipe e aumento de produtividade.   

O outro item de destaque é o aumento no valor da folha de pagamento em 

aproximadamente R$ 300.000,00. Embora não haja o registro do número de funcionários 

nos períodos em referência, existem algumas hipóteses para este crescimento, dentre elas 

a contratação formal de profissionais para as “empreitadas”, aumento de salários devido 

ao aumento da profissionalização e aumento do quadro de colaboradores devido as 

produção do gado inseminado.  

Figura 23 - Indicadores Econômicos 

A) Receita Bruta 2005 2006 2007 

A1) Receita bruta total obtida pelas vendas de bens, produtos e 
serviços 

13.605.018,61 18.905.259,59 11.666.208,28 

A2) Receita bruta obtida pelas vendas de bens, produtos e serviços 
a partir dos novos clientes advindos do Tear  

  495.325,00 515.375,00 

A3) Receita bruta obtida pelas vendas de bens, produtos e serviços 
a partir de negócios realizados com a empresa âncora 

(desconsiderar outras empresas do mesmo grupo) 

  807.815,81 972.481,59 

A4) % da receita bruta advinda da âncora    4% 8% 

A5) % da receita bruta advinda de novos clientes a partir do Tear    3% 4% 

A6) Receita bruta total (a2 + a3) obtida pelas vendas de bens, 

produtos e serviços a partir do programa Tear  

  R$ 1.303.141  R$ 1.487.857  

A7) % de aumento da receita obtida a partir do Tear      14% 

A8) % de aumento da receita bruta total (cálculo automático)   39% -14% 

B) Imposto 2005 2006 2007 

Imposto total gerado pelas vendas de bens, produtos e serviços. 198.902,00 529.610,00 347.797,00 

C) Folha de pagamento e encargos sociais 2005 2006 2007 

Valor total da folha de pagamento e encargos sociais do período. 538.655,00 607.406,00 939.333,00 

D) Custos diretos de produção (matéria-prima) 2005 2006 2007 

D1) Valor líquido total de aquisições de produtos e serviços de 
fornecedores. 

9.170.473,00 11.477.235,00 7.928.635,00 

D2) Valor líquido total de aquisições de produtos e serviços de 
fornecedores que pertencem ao programa Tear (valor estimado) 

1.048.090,00 1.311.009,00 799.457,00 

 

Com relação a questão econômica, observa-se que os três primeiros anos de parceria com 

o Grupo Pão de Açúcar e participação no programa, foi marcado por um aumento nas 

despesas, no entanto visto como um investimento em melhorias do sistema produtivo e 

em alguns casos aumento de folha de pagamento, mesmo assim, observa-se um aumento 
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de 14% da receita bruta após o programa tear. Possivelmente o aumento de receita só terá 

maior impacto quando os animais inseminados e oriundos do novo modelo produtivo 

forem abatidos. Ainda sobre este item observa-se o movimento de compra coletiva de 

fornecedores, aumentando a escala de compra e conseqüentemente melhora das 

condições comerciais. 

III – Indicadores Ambientais 

Os indicadores ambientais considerados na Linha de Base foram:  

� Consumo anual de energia elétrica (em Kwh); 

� Consumo anual de energia elétrica advinda de energia solar, eólica, e 

outros (em Kwh); 

� Consumo anual de gasolina / diesel (em litros); 

� Consumo anual de combustíveis advindos de energia limpa como álcool, 

biodiesel, etc. (em litros); 

� Consumo anual de gás GLP /GN (em m3); 

� Consumo anual de água (em m3); 

� Quantidade anual de resíduos sólidos gerados (em toneladas); 

� Quantidade anual de resíduos encaminhados para reciclagem (em toneladas). 

 

Embora tenham sido solicitadas estas informações a todas as fazendas, a maioria não 

conseguiu apresentá-las ou apresentou em unidade de medidas diferentes das solicitadas, 

inviabilizando a análise. Um exemplo disso é o consumo de energia, onde algumas 

fazendas controlavam pelo valor pago mensal enquanto outras pelo consumo, o mesmo 

acontece com o consumo de água. 

 

5.2 Estudo de Caso: Avaliação Antes e Depois da Fazenda Bang-Bang 

Após 04 anos de participação no programa, a Fazenda Bang-Bang tem se destacado no 

mercado agropecuário pelo seu desempenho produtivo e práticas socioambientais. Para 

este estudo de caso foram utilizados os relatórios anuais publicados pela fazenda, artigos 

publicados em veículos de comunicação e um questionário elaborado para identificação de 

práticas de responsabilidade socioambiental desenvolvidos antes e depois do ingresso no 

programa Tear. 
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O questionário apresentado foi elaborado com base nos Indicadores Ethos e contem 43 

indicadores de responsabilidade socioambiental, sendo 08 deles relativos à governança 

corporativa, 07 sobre público interno, 07 de meio Ambiente, 04 de fornecedores, 05 de 

consumidores e clientes, 06 sobre a atuação com a comunidade do entorno e 06 sobre 

qualidade, saúde e segurança no trabalho.  

 

Figura 24 - Indicadores de Responsabilidade Socioambiental e sua incidência antes e depois do 
Programa Tear 

 

 

Segundo a figura 23, observa-se que após a participação no Programa Tear, a fazenda em 

questão apresentou grande evolução na aplicação de critérios de Responsabilidade 

Socioambiental evidenciados pelo número de indicadores atendidos após o programa em 

comparação ao declarado como anterior ao programa, destacando-se relacionamento com 

o público interno, o que com a comunidade, o que com o meio ambiente, o que com os 

fornecedores e governança corporativa. 

 

As ações já praticadas antes da participação no programa foram:  

 

� Contratação dos colaboradores em regime formal  (CLT, Terceirizado, etc...) 

� Participação em grupos, fóruns e/ou comitês de discussão sobre o combate do 

trabalho infantil e/ou análogo ao escravo. 

� Fornecimento de vestimenta, calçados e equipamentos de segurança adequados ao 

seus colaboradores, adequados ao exercício de suas funções. 
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� Respeita o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei do Menor Aprendiz, 

não contratando menores de 16 anos. 

� Ações de prevenção/remediação de áreas degradadas (assoreamento de rios, 

contaminação de fontes d'água e de solo,  mata siliar, etc...).    

� Sistema de rastreabilidade do produto (SISBOV). 

� Procura contratar, na medida do possível, o maior número de moradores da 

comunidade onde está inserida.       

� Sistema de Gestão de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho.   

     

Quanto às práticas adotadas após o programa, além da continuidade das anteriores, citou-

se: 

� Desenvolvimento de um plano de negócio com visão, missão, valores, objetivos e 

metas definidos e difundidos na empresa.  

� Adoção da responsabilidade socioambiental como estratégia da empresa.   

� Elaboração de um Código de Conduta (Ética), amplamente divulgado entre todas as 

partes interessadas (colaboradores, clientes, fornecedores, comunidade, etc...) 

� Desenvolvimento de mecanismos para ouvir, avaliar e acompanhar posturas, 

preocupações, sugestões e críticas dos colaboradores.  

� Desenvolvimento de programa de incentivo a educação formal e inclusão digital de 

seus colaboradores e familiares;        

� Elaboração de Política Ambiental e amplamente divulgada entre as partes 

interessadas.  

� Delegação de pessoa/área responsável pela gestão ambiental.    

� Programa de Gerenciamento de Resíduos; 

� Inclusão de cláusula de intolerância e rescisão contratual a existência de trabalho 

infantil, trabalho forçado ou análogo a escravo na operação de seus fornecedores 

ou alguma outra forma de restringir tais questões na cadeia produtiva.   

� Privilegia fornecedores com atuação pautada na responsabilidade 

social/sustentabilidade.  

� Engajamento dos parceiros comerciais em ações socioambientais e/ou 

sustentabilidade.  

� Desenvolvimento de projetos socioambientais com a comunidade. 
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Além dos itens relatados pela fazenda destacam-se como boas práticas em 

sustentabilidade, algumas ações realizadas voluntariamente pela fazenda após o início no 

programa, sendo observada em seus relatórios (2007 a 2010) uma linha evolutiva de 

atuação, no que tange às dimensões de sustentabilidade (social, econômica e ambiental). 

 

Em 2007 observou-se que houve um enfoque maior na questão produtiva, dimensão 

econômica, com a capacitação dos colaboradores para aumento de eficiência produtiva, 

com o envolvimento dos mesmos nos processo de elaboração do plano estratégico da 

empresa para 2012, com a inseminação artificial de gados e primeiros nascimento de 

bezerros da raça mestiça “Rubia Gallega x Nelore”. Na dimensão ambiental iniciaram-se 

ações preparatórias para cumprimento dos requisitos legais ambientais, tais como 

parcerias com organismos de referência ambiental, desenvolvimento de viveiro de mudas 

nativas para recomposição da mata ciliar, articulação da comunidade para produção de 

mudas, entre outras. E no social, o foco foi dado aos colaboradores e suas famílias, 

proporcionando capacitações, infra-estrutura de acesso das crianças a escola e atenção a 

saúde e qualidade de vida. 

 

No ano seguinte, 2008, o foco foi a Dimensão Social, com a entrega do Centro de 

Desenvolvimento Humano Antonio & Alayr, foram realizados inúmeros cursos e palestras 

para colaboradores e a comunidade, sendo que cerca 600 participantes foram beneficiados 

em 25 cursos, palestras e oficinas, proporcionando capacitação profissional, geração de 

renda e educação ambiental com a participação de colaboradores, seus familiares e a 

comunidade.  

 

Outra ação de destaque foi a realização do primeiro Prêmio Bang - “Minha Cidade Tem 

História”,  que mobilizou jovens da comunidade ao resgate da memória e histórica local 

com os moradores mais antigos da cidade, proporcionando integração social, cultural e 

melhoria da qualidade de ensino.  

 

Na dimensão ambiental, promoveu ações de educação ambiental e recompôs 103,94 

hectares de matas ciliares  e atingiu 50% do TAC firmado com SEMA (Secretaria Estadual 

do Meio Ambiente) com prazo final para conclusão 2014.  
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Em 2009 e 2010, ano em que a fazenda muda seu estilo de publicação de resultados, de 

anual para bianual, observou-se destaque dos resultados econômicos advindos da 

produção do gado Rubia Gallega. Em 2009 foram vendidos ao Grupo Pão de Açúcar, os 

primeiros animais, com tempo de confinamento de 75 a 88 dias. Os machos 

apresentaram uma média de ganho de peso de 54,78% e as fêmeas 53,4 % e a Fazenda 

obteve um ganho de R$ 15,00 (quinze reais) a mais no valor da arroba. 

 

Figura 25- Índice de Produtividade Rubia Gallega 2007 a 2010 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2009 e 2010 -  Fazenda Bang 

 

Desde 2008 a fazenda realizava controle e rastreava seu gado, e em 2010 conseguiu a 

certificação do Sisbov permitindo que seu gado fosse exportado. 

 

No desempenho ambiental, deu continuidade ao processo de recomposição da mata ciliar 

onde em 2009, plantou cerca de 2900 kg de sementes nativas e em 2010 este número 

aumento para 3197 kg de sementes, havendo ainda o plantio de 10.000 mudas em área de 

erosão e reposição de mudas, monitoramento das áreas e plantio de sementes em covas 

nas áreas de erosão.  

 

Por este processo de reflorestamento, recebeu a visita do Ministro Energia e Mudanças 

Climáticas, do Reino Unido, o Sr. Ed Miliband e que aceitou apadrinhar o Pacto 

Socioambiental do Xingu. As práticas da fazenda também foram divulgadas por meio do 

programa Globo Rural, que realizou matéria sobre a recomposição das matas ciliares. 

 

Realizou parceria com a Natura Cosméticos para reflorestar 30 ha de APPs (área de 

proteção permanente), e também participou de projeto do ISA (Instituto Socioambiental) 

em parceria com o Instituto Centro de vida (ICV), e conta com a colaboração do 

IMAFLORA, onde a fazenda será a responsável pelo plantio e monitoramento e a Natura 

arcará com os custos, posteriormente entrará com processo para Créditos de Carbono 

junto a ONU.   

ESTAÇÃO DE 

MONTA 

VACAS NOVILHA INDICE  

PRENHÊS % 

VACA 

INDICE  

PRENHÊS %  

NOVILHA 

NASCIMENTO DESMAMA PESO / 

DESMAMA 

2007-2008 2360 600 83,95 83,99 2395 2351 210 

2008-2009 2620 800 83,1 83,98 2768 2752 223 

2009-2010 2973 706 83,5 85 3000 (previsão)   
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Em 2010 aderiu ao MT-Legal e entregou o CAR (Cadastro Ambiental Rural às Áreas de 

Preservação Permanente e Reserva Legal), de acordo com a regularização e o ordenamen-

to ambiental. Em substituição a LAU (Licença Ambiental Única) que possuía desde 2004.  

Atualmente a propriedade possui 13.194,3797 hectares (ha) sendo: 
 

� 1.184,4933 ha de Área de Preservação Permanente e que constitui 41 

nascentes; 

� 3.816,3563 ha de Reserva Legal; 

� 882.7614 ha de área de APPs a reserva legal; 

� 9.378,0234 ha de área para uso alternativo do solo;  

� 4.000,0089 ha  de área de Reserva Legal adquirida para compensação em 

Colniza-MT, localizada no Parque Estadual Igarapés do Juruena. 

 

Foi o articulador para elaboração e realização do Pacto pelo Desenvolvimento 

Socioambiental de São José do Xingu, para que todos os setores da região se organizassem 

e busquem soluções aos problemas ambientais, sociais e econômicos da região. Além dos 

fazendeiros, aderiram ao pacto: 

�  Prefeitura Municipal de São José do Xingu / MT 

�  “ASFAX” Associação dos Fazendeiros do Araguaia e Xingu 

� Associação dos Pequenos Produtores de São José do Xingu 

� ISA Instituto Socioambiental 

� Aliança da Terra 

�  “IPAM” Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 

� Ministro Energia e Mudanças Climáticas do Reino Unido 

 

Na dimensão social, além das ações de capacitação com foco nos colaboradores e seus 

familiares (palestras, cursos, etc), manteve seu apoio ao projeto Missão Xingu e às ações de 

prevenção à Dengue em parceria com a Prefeitura.   

 

Realizou o II Prêmio Bang, com tema “O Meio Ambiente de São José do Xingu – Ontem, 

Hoje e para as futuras gerações”, que teve inicio em Dezembro de 2009. O tema foi 

escolhido como estratégia para disseminar a temática e provocar a mudança de hábitos 

em relação a maneira em que a população se relaciona com o meio ambiente. Nesta edição, 

as escolas municipais foram envolvidas, cada faixa etária poderia participar em uma 
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subcategoria, conforme abaixo, além disso, foram realizadas palestras ministradas pelos 

ISA e Aliança da Terra. 

 
���� Creche e Educação Infantil - tema: “Desmatamento, matas ciliares, animais e 

diversidade” 

���� Series Iniciais de 1º à 4º série - tema: “Desmatamento e mata ciliares” 

���� Ensino Fundamental de 5º á 8º série - tema: “O meio ambiente de nosso município e 

seu impacto a nível mundial” 

���� Ensino médio - tema: “O meio ambiente de nosso município, seu impacto no mundo e 

o desenvolvimento sustentável” 

 

Esta edição do Prêmio Bang teve por premissa envolver toda a sociedade local pro-

movendo reuniões, palestras e momentos de discussão voltados para a Conscientização 

Ambiental, de forma a despertar o interesse neste assunto.   

 

Foram 1790 alunos envolvidos, 41 professores tutores dos projetos, 46 trabalhos 

entregues e 388 participantes nos projetos. Os prêmios (notebooks, videogames, TV, DVD, 

câmeras digital, equipamentos de som e coleção de livros) foram patrocinados por 

fornecedores e comerciantes locais, e contou-se com parceria de diversos stakeholders, 

tais como Secretária de Educação do Município, Aliança da Terra, ISA” Instituto 

Socioambiental” e Rádio Xingu FM. Alguns prêmios foram destinados às escolas como 

forma de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino da região.  
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6.6.6.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inúmeras práticas socioambiental estão sendo testadas atualmente, algumas com 

resultados factíveis de seu desempenho, ou ambiental ou social, atuando de forma pontual 

e desconexa. No entanto desenvolver apenas um dos pilares da sustentabilidade não 

significa que são de fato sustentáveis, mas que trazem avanços para aquela temática. O que 

não é negativo, pelo contrário, faz-se necessário cada vez mais que os setores e atores se 

unam com foco em um único objetivo e atuem em conjunto para que haja de fato 

sustentabilidade nos negócios. 

 

Dizer que o gado fruto de um processo orgânico de produção é mais sustentável que o 

Rubia Gallega apresentado neste estudo, é errôneo assim como o contrário também o é. 

Para tal alegação faz-se necessário a profunda análise de ciclo de vida destes produtos 

uma vez que, para tal constatação,  não se pode perder de vista que a sustentabilidade é 

muito mais do que pensar nas emissões de gases de um processo produtivo.  

 

Á partir da análise de todos os materiais publicados pela e sobre a fazenda Bang-Bang 

observa-se que de 2006 até a presente data, houve um grande salto rumo à incorporação 

da Sustentabilidade como estratégia de gestão de negócio iniciada com a parceria com o 

Grupo Pão de Açúcar. 

 

A produção do Rubia Gallega e a participação no Programa Tear foram fatores de 

transformação na gestão desta fazenda e que reverberam seus resultados e crenças para 

toda a sociedade, principalmente aos stakeholders diretos, dentre eles o município onde 

está inserido e o meio ambiente. 

 

O processo de incorporação da sustentabilidade neste negócio não foi apenas a adoção de 

ações com foco em cada dimensão (ambiental, social e econômica), mas o planejamento e 

definição de planos estratégicos de longo prazo com foco no desenvolvimento sustentável 

do negócio, do meio ambiente e das pessoas, sejam elas colaboradores, comunidade do 

entorno e clientes, estes últimos beneficiados por um produto com um processo de 

rastreabilidade seguro, aumento da saudabilidade e qualidade do produto oferecido no 

ponto de venda, por um valor justo. 
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É evidente que os avanços dos requisitos legais existentes no Brasil também corroboraram 

para que houvessem avanços nos processos, mas é evidente também que permanecem 

algumas falhas nos processos de acompanhamento e repressão à crimes ambientais, aos 

direitos humanos e todo trabalho, tão comuns neste setor.  

 

Os principais articuladores deste processo, GMG engenharia, Grupo Pão de Açúcar, 

Instituto Ethos e Fazenda Bang, apresentam com resultados bem consolidados, que é 

possível sim produzir carne com respeito ao meio ambiente, às pessoas e com 

lucratividade.  

 

Sendo assim, a carne produzida neste processo é um produto sustentável, ou seja, 

economicamente viável, já que mesmo com o aumento dos custos de produção e de valor 

de venda, ainda assim é acessível aos consumidores. É ambientalmente correto, pois 

atende a critérios rigorosos de respeito e manutenção do meio ambiente. É socialmente 

aceito, no que tange ao cuidado com a saúde e qualidade de vidas de todas as pessoas 

envolvidas , seja na produção no consumo ou no entorno das fazendas. 
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ANEXO 

 

 LISTA DE LEIS RELACIONADAS COM A PRODUÇÃO PECUÁRIA 

 

Lei Federal n° 4.771, de 15.09.1965.  Institui o novo Código Florestal. 

Lei Federal nº 1.283 de 18.12.1950, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos 

produtos de origem animal.  

 

Lei Federal nº 6.198 de 26.12.1974, dispõe sobre a inspeção e a fiscalização obrigatórias 

dos produtos destinados à alimentação animal. 

 

Lei Federal nº 6.225 de 14.07.1975 dispõe sobre discriminação, pelo Ministério da 

Agricultura, de regiões para execução obrigatória de planos de proteção ao solo e de 

combate à erosão.    

 

Lei Federal nº 6.894 de 16.12.1980 dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e 

do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, 

destinados à agricultura.  

    

Lei Federal nº 7.889 de 23.11.1989 dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos 

produtos de origem animal.  

   

Lei Federal nº 8.171 de 17.01.1991 dispõe sobre a política agrícola.  

Lei Federal nº 12097 de 25.11.2009 que dispõe sobre o conceito e a aplicação de 
rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes de bovinos e de búfalos. 

 

Decreto nº 30.691 de 29.03.1952 que aprova o novo Regulamento da Inspeção Industrial e 

Sanitária de Produtos de Origem Animal.  

 

Decreto nº 77.775 de 08.06.1976 que regulamenta a Lei n.º 6.225, de 14 de julho de 1975, 

sobre discriminação, pelo Ministério da Agricultura, de regiões para execução obrigatória 

de planos de proteção ao solo e de combate à erosão.  
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Decreto nº 6.296 de 11.12.2007 que aprova o Regulamento da Lei no 6.198, de 26 de 

dezembro de 1974, que dispõe sobre a inspeção e a fiscalização obrigatórias dos produtos 

destinados à alimentação animal, dá nova redação aos arts. 25 e 56 do Anexo ao Decreto 

no 5.053, de 22 de abril de 2004.  

 

Resolução CONAMA Nº 284 de 30.08.2001 dispõe sobre o licenciamento de 

empreendimentos de irrigação.  

    

Resolução CONAMA Nº 385 de 27.12.2006 estabelece procedimentos a serem adotados 

para o licenciamento ambiental de agroindústrias de pequeno porte e baixo potencial de 

impacto ambiental.  

 

Instrução Normativa nº 8/2004 que proíbe alimentar ruminantes, dentre outros produtos, 

com farinha de carne e ossos e resíduos de criação de aves e de suínos (pois na dieta 

desses últimos é utilizada a farinha de carne e ossos, como forma de prevenção da 

Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) ou doença da Vaca Louca. 

 

Resolução do Banco Central número 3.545 de 03 de março de 2008 que estabelece a 

exigência de documentação comprobatória de regularidade ambiental e outras 

condicionantes,  para fins de financiamento agropecuário no Bioma Amazônia. 

 

Resolução do Banco Central número 3.876 de 22 de junho de 2010, que  veda a concessão 

de crédito  rural para  pessoas  físicas ou  jurídicas que  estão inscritas no Cadastro  de 

Empregadores que mantiveram trabalhadores em condições  análogas à   de   escravo   

instituído   pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

 


