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Ainda que muito lentamente, o Brasil
avança na consolidação de uma Glo-

balGap nacional, similar ao europeu.AGlo-
balGap é uma organização privada que es-
tabelece normas voluntárias para a certifi-
cação de produtos agropecuários em todo
o mundo, com o objetivo de reafirmar pe-
rante os consumidores que a produção de
alimentos é sustentável, em termos econô-
micos, sociais e ambientais. Funciona
como ummanual de boas práticas agrope-
cuárias e assenta na parceria igualitária en-
tre produtores agropecuários e demais
agentes da cadeia alimentar.
No Brasil, o programa que leva a sigla

BPA Brazilian Gap – Boas Práticas Agro-
pecuárias para Bovinos de Corte encontra-
se em implantação em 85 fazendas e com-
preende um conjunto de normas e procedi-
mentos a ser observados pelos pecuaristas.
Além das exigências ambientais, elas con-
templamnormas de bem-estar animal, retorno
econômico e de responsabilidade social.
Oprogramavisa a adequar a produçãope-

cuária aos quesitos de controle de qualidade
exigidos por consumidores, em especial im-
portadores daUnião Européia. E vai além. “
Se no início foi uma imposição domercado

internacional, atualmente há nichos nomer-
cado interno que apresentam a mesma de-
manda, e ela poderá estender-se para outros
mercados”, afirma o pesquisador Ezequiel
Rodrigues doValle, coordenador geral do pro-
grama na Embrapa Gado de Corte.
O BPA Brazilian Gap é apoiado pelos

Ministérios da Agricultura, do Meio Am-
biente e do Trabalho e Emprego. Institu-
cionalmente, aguarda portaria que o reco-
nheça como protocolo de controle de qua-
lidade nacional, sem qualquer obrigatorie-
dade. “O programa reúne todos os quesitos
para se tornar uma referência nacional”, afir-
ma Felipe Correa, coordenador da Secreta-
ria de Desenvolvimento Agropecuário e
CooperativismodoMinistério daAgricultura.
Acredita-se que o reconhecimento oficial vai

conferir credibilidade ao programa e moti-
var os pecuaristas à adesão.
No exterior, o BPAdeu os primeiros pas-

sos em janeiro, quando os seus resultados pre-
liminares foram apresentados a uma platéia
de 55 países durante a Conferência Global
de Bem-Estar Animal, em Bruxelas, na
Bélgica. “Mostramos que o Brasil já tem
preocupação com bem-estar, com o trans-
porte e boas práticas, e fomos elogiados”, in-
forma Correa.
Prestes a completar quatro anos de seu

lançamento, a adesão ao programa ainda é tí-
mida. Ezequiel do Valle lembra, porém,
que os esforços no período estiveram volta-
dos para a capacitação demultiplicadores. So-
mente neste ano a atenção se volta para os pro-
dutores, comapoio de entidades de extensão.
“É umprojeto educativo, e amudança é gra-
dual, pois depende da cultura e do compro-
metimento da fazenda.Muitos questionamo
quanto irão ganhar financeiramente,mas oga-
nho real está na organização do processo pro-
dutivo, na adequação legal e ambiental e na
incorporação das tecnologias disponíveis, as
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as boas
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Ezequiel do Valle,
da Embrapa,

espera adesão dos
produtores

quais irão contribuir para a redução das per-
das e para o aumento da rentabilidade”, ex-
plica o coordenador. Na etapa seguinte,
aqueles que tiverem conquistado o laudo fi-
nal do BPABrazilianGap estarão em condi-
ções de formar alianças mercadológicas re-
gionais, o que significa juntar ganho finan-
ceiro às vantagens propiciadas pelo novo con-
junto de práticas.

O começo, em
Mato Grosso do Sul.

O programa de Boas Práticas Agropecuárias teve início
na Embrapa Gado de Corte e ganhou corpo na Câmara Se-
torial da Bovinocultura do Estado do Mato Grosso do Sul,
integrada por 28 entidades. Os trabalhos começaram em
2003, tendo como base um documento da Embrapa que tra-
tava das boas práticas de produção. O comitê gestor tam-
bém seguiu princípios de Análise de Perigos e Pontos Crí-
ticos de Controle (sistema APPCC), conhecido internacio-
nalmente como HACCP e incorporou ainda normas da Glo-
balGap (antigo EurepGap). As discussões se estenderam por
quase um ano, e no final de 2004 foi elaborado o primeiro
manual BPA BrazilianGap, com lançamento oficial em
maio de 2005.

Por sugestão dos profissionais da assistência
técnica, foi elaborada uma lista de verificação com tó-
picos a serem cumpridos, baseados nos conceitos
destacados. A segunda edição do manual BPA, pu-
blicada no ano seguinte, trazia uma relação de 170 que-

sitos. Após verificar a aplicabilidade dos itens e a sua va-
lidação em 25 propriedades de Mato Grosso do Sul, Goiás,

São Paulo e Minas Gerais, a lista foi revista pelo comitê ges-
tor, com redução para 123 itens na última edição lançada em
agosto do ano passado. As revisões constantes dão força ao
programa, por mostrar que está atento às mudanças.

O manual foi reformulado também para contemplar mais
esclarecimentos sobre cada item. As sugestões deixaram de
ser apenas mencionadas, para dar lugar a descrição, impor-
tância do quesito e tarefas a serem cumpridas. Por exemplo,
quando se fala em responsabilidade social, há uma ligeira ex-
plicação de que se trata de “relações sociais e trabalhistas que
regulamentam a participação do trabalhador”. O material
descreve as diretrizes que devem ser cumpridas com expli-
cações e datas (contrato de trabalho, exames admissional e
demissional, previdência, FGTS, contribuição sindical). Tam-
bém aborda a responsabilidade do produtor, com orientações
referentes a saúde e higiene. Alerta sobre a necessidade de se
facilitar o acesso das crianças à escola e sobre a proibição do

trabalho infantil; além da disponibilidade de mo-
radias em bom estado e alimentação. Na aplica-
ção da lista de verificação, essas sugestões são
repassadas na forma de sete perguntas, para o
produtor avaliar se cumpre com as recomenda-
ções. As respostas permitem identificar os pon-
tos que limitam a melhoria da produtividade.

Da mesma forma estão dispostos os demais
tópicos, que se referem à organização da fa-
zenda meio ambiente e rentabilidade. Sob o pris-
ma técnico, os tópicos referem-se a instalações
rurais, manejo preabate e bons tratos; formação
e manejo de pastagens, suplementação ali-
mentar, identificação e rastreamento; controle
sanitário e manejo reprodutivo.

85
fazendas

já aderiram ao
programa

O programa,
de adesão
voluntária é
considerado
como mais
adequado
às condições
do País.
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OBPABrazilian Gap aponta o que deve
ser cumprido,mas não detalha comodeve ser
feito. O diagnóstico das não conformidades
fica a cargo dos técnicos capacitados pelo pro-
grama. A seleção dos passos para atender a
cada item depende das prioridades do pro-
dutor. “O técnico dá a orientação na visita ini-
cial, e o produtor irá buscar informações so-
bre como responder aos tópicos apontados no
diagnóstico”, explica Ezequiel do Valle.
O ponto de partida é a visita de um téc-

nico credenciado.As coordenações regionais
(quadro) podem indicar um consultor local
que prestará serviço à fazenda. EmalgunsEs-
tados comoPará, Bahia e RioGrande do Sul
o produtor tem a opção de contar com assis-
tência de entidades públicas, comoEmater ou
Senar. Outra opção é enviar um colaborador
da própria equipe para treinamento. Se não
tiver sucesso em nenhuma dessas alternati-
vas, o produtor poderá recorrer a umconsultor
autônomo, e os preços das diárias variam de

acordo com as regiões.
Combase noperfil de entrada, os itens que

não atenderem aos percentuais de confor-
midade poderão ser ajustados. O prazo para
cumprimento será definido pelo produtor em
parceria como técnico, caso haja interesse na
regularização.Após trêsmeses, o técnico faz
nova visita para avaliar o andamento do pro-
cesso. Quando estiver pronta, a fazenda po-
derá passar pelo “perfil de saída”, que ava-
lia a adequação a todos os quesitos. O rela-
tório final será encaminhado para a coorde-
nação regional da Embrapa para análise, vis-
toria e emissão do laudo de implantação do
BPA, se a fazenda for aprovada. A validade
é de um ano. Das 85 fazendas que aderiam
ao programa, quatro já receberamo laudo, to-
das localizadas noMato Grosso do Sul. Em
março, será a vez da primeira fazenda doPará.
Para o futuro, se houver interesse comercial
e grupos organizados, poderá eleger-se uma
empresa certificadora.

Gestão

Os passos da
implantação

O BPABrazilian Gap está prestes a fir-
mar contrato de cooperação técnica com a
Associação Nacional dos Confinadores
(Assocon) para a adoção do pacote norma-
tivo pelos associados. A parceria redunda-
rá em um incremento de 47 rebanhos, num
total de 550.000 cabeças, ao programa. “É
um programa realista e sem exigências ab-
surdas: foi feito pelo setor produtivo que co-
nhece o nosso negócio”, afirma o zootecnista
Bruno de Jesus Andrade, que integra a
equipe técnica daAssocon. Bruno enxerga
oBPAcomo uma ferramenta paralela ao pro-
grama de qualidade da Assocon, que se li-
mita à estrutura dos confinamentos. “O

BPAé abrangente por tratar de todos os pon-
tos da fazenda”, diz.
AEmbrapa discute a adesão ao progra-

ma com dois grupos do Rio Grande do Sul
e uma indústria farmacêutica. Desde seu lan-
çamento em 2005 o programa foi apresen-
tado a 1.299 produtores e patrocinou a ca-
pacitação de 138 instrutores e 743 multi-
plicadores, que atendem às 85 fazendas. Nas
regiõesNorte, Nordeste e Centro-Oeste, onde
se realizou o maior número de treinamen-
tos, concentram-se as fazendas participan-
tes.A participação do Sudeste é menor, e o
Sul passou a fazer parte do programa so-
mente a partir de julho de 2007.

Parcerias à vista

Bruno Andrade, da Assocon:
ponto positivo, pelas exigências realistas.

Norte BENJAMIN NAHUM
nahum@cpatu.embrapa.br

Nordeste TADEU VINHAS VOLTOLINI
tadeu@cpatsa.embrapa.br

Centro-Oeste ANA CRISTINA DOS SANTOS
cristina@cnpgc.embrapa.br

Sudeste CARLOS EDUARDO SANTOS
eduardo@cppse.embrapa.br

Sul TERESA CRISTINA GENRO
cristina@cppsul.embrapa.br

Coord. geral EZEQUIEL DO VALLE
ezequiel@cnpgc.embrapa.br

Coordenador regional



Apesar do fechamento das por-
tas de seu Estado para omercado ex-
terno no ano de 2005, o pecuarista
Wilson Brochmann, da Fazenda
Maragogipe, em Itaquiraí,MS, pros-
seguiu com as atividades de certifi-
cação. Brachmann, que desde 2004
investia na certificação GlobalGap,
decidiu-se também por aderir ao
Brazilian Gap dois anos atrás. Não
se arrependeu. Seu objetivo, que era
ter a fazenda pronta para quando o
mercado fosse liberado, foi atingi-
do em fevereiro, ao ter obtido per-
missão para exportar carne para a
União Européia.
Adespeito da sobreposição, em virtude

da semelhança dos programas, o que moti-
vou o proprietário da Maragogipe a inves-
tir na versão brasileira foi a “descomplica-
ção” das exigências. A gerente administra-
tiva Carla BegoMattiazzo informa que “os
pontos referentes à questão jurídica e à ad-
ministração de pessoal estão mais próximos
de nossa realidade e em conformidade com
a legislação brasileira”. Na sua avaliação, o
programa, que tem a virtude de não ser im-
positivo, se diferencia pela facilidade de ade-
quação às normas. Carla menciona o exem-
plo de uma fossa negra localizada nas pro-
ximidades do ponto de captação de água.A
orientação abstrata exigiria a transferência
da fossa para outro local, gerando custos além
dos previstos.Asugestão aprovada foi a ins-
talação de fossa séptica com três caixas de
contenção, nomesmo local. “Houvemais ra-
cionalidade na aplicação do dinheiro, sem ne-
cessidade de mudar toda a nossa estrutura”,

afirma Carla.
Aespera de quatro anos pela admissão no

seleto grupo de fazendas autorizadas a pro-
duzir carne a ser exportada para a Europa não
foi em vão, segundo afirma o gerente João
Paulo Florêncio. O sistema de produção da
fazenda evoluiu para melhor. Investiu-se na

capacitação e treinamento dos 69 funcioná-
rios e se ampliou o atendimento às deman-
das sociais e de bem-estar. “Implantamos a
coleta seletiva de lixo e o pessoal se envol-
veu. Também sentimos os benefícios após a
adesão ao CIPATR”, observa Florêncio, ao

se referir à Comissão Interna de Prevenção
deAcidentes deTrabalhoRurarl, uma das su-
gestões da Embrapa. “Estamos com347 sem
acidente de trabalho”.
Com a definição dos procedimentos, as

atividades ganharam transparência, da defi-
nição do cronograma à ordenação do passo
a passo nosmanejos pontuais.Aunidade de
Itaquiraí, que trabalha com ciclo completo e
confinou 10.000 animais em 2008, também
investiu na identificação eletrônica como
meio de reduzir a ocorrência de contusões e
ganhar tempo nas leituras de brinco no cur-
ral. Compensou: as contusões se reduziram
em mais de 90%. Quanto à identificação, a
vantagem é que “se um animal recebeume-
dicamento, conhecemos agora o período de
carência para enviá-lo para o abate”, diz Flo-
rêncio, que aponta, entre outros benefícios da
adoção do BPABrazilian Gap, “uma forma
de identificar pontos críticos, que pela roti-
na são esquecidos”.
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Quem aderiu
aprovou

WILSON BROCHMANN,
DA FAZENDAMARAGOGIPE,

EM ITAQUIRAÍ, MS

Não se arrependeu.
Seu objetivo era ter a
fazenda pronta para
quando o mercado

fosse liberado para a
União Europeia.

Os controles no curral
passaram a ser mais rigorosos.
João Paulo Florêncio, acima, vê
benefício pela indicação de

pontos críticos

Programa se diferencia
pela facilidade de
adequação às normas



Apartir da exigência de rastreabilidade,
o pecuarista Nei Neves da Silva, em parceria
com seu filho Fábio Neves, da fazenda Ta-
lismã, em Rondonópolis, MT, perceberam
que precisavam avançar nos demais con-
troles, como manejo, questões ambientais
e contrato com a equipe. Com vocação para
recria e engorda, os Neves da Silva, que ter-
minam por ano 10.000 animais Nelore e cru-
zados, viram no BPABrazilian Gap um ro-
teiro de ações. “Foi uma surpresa, pois nos
incentivou à atualização e à busca de in-
formação.Avançamos na formalização dos
constratos, deixando por escrito o que era
tratado apenas 'de boca', o que é uma se-

gurança para a própria fazenda”, afirma Fá-
bio. Além disso, eles dizem sentir-se pro-
tegidos sob o aspecto ambiental. “Estamos
procedendo á mudança de cercas, e for-
malização às exigências do Ibama”.
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Opecuarista Eduardo Riedel, da fazenda
Sapé, em Maracajú, MS, investiu no pro-
gramaBoas PráticasAgropecuárias com vis-
tas amelhorar a gestão. “Vi no BPAuma op-
ção para a formalização dos procedimen-
tos que eu tinha intenção de aplicar”, afir-
ma Riedel. Na fazenda que trabalha em sis-
tema de integração, com recria e termina-
ção de 600 cabeças/ano. De início, a equi-
pe foi treinada, e com isso passou a haver
maior comprometimento com as novas
práticas. Investiu-se em algumas instalações,
como adequações no curral e implantação
de bebedouros, com a eliminação dos
acessos aos açudes e pontos de água natu-
ral. Riedel se surpreendeu com o resultado
das recomendações preabate e dos treina-
mentos em manejo racional.
Para Riedel, não é possível avaliar os ga-

nhos obtidos com a adesão ao BPABrazi-
lian Gapmediante a eleição de um único in-
dicador. Trata-se de um processo, e a me-

lhoria da
gestão se
deve ao
conjunto de
ações integra-
das. “Melhoramos
em eficiência e ganho de peso. Isso não se
deve a uma causa única, mas à adoção da
calma no manejo, água de qualidade, divi-
são de pastos, adequação na lotação, mo-
tivação da equipe, registro de informações,
aos cuidados com os equipamentos, entre
outros pontos que passaram por melhoria”.
Ele enfatiza que amudança é gradativa, pois
depende da cultura da equipe. O sucesso de-
pende do comprometimento do proprietá-
rio na implantação do programa. Em outra
propriedade da família onde a BPA ainda
não foi implantada, alguns funcionários que
para lá se deslocaram deram início espon-
taneamente à mudança. “ É sinal da mu-
dança de cultura”.
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EDUARDO RIEDEL,
DA FAZENDA SAPÉ,
EM MARACAJÚ, MS

“Vi no BPA uma opção para
a formalização dos

procedimentos que eu tinha
intenção de aplicar”.

NEI NEVES DA SILVA,
DA FAZENDA TALISMÃ,

EM RONDONÓPOLIS, MT

“Avançamos na formalização
dos contratos, deixando por

escrito o que era tratado
apenas de boca”.

Quem aderiu
aprovou


