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O Estado - Sua pesquisa analisa a 
competitividade da pecuária de corte 
no Brasil. Como está a dos nossos 
produtores?  

Guilherme Malafaia - Desenvolvo 
vários trabalhos dentro dessa linha de 
pesquisa de ambiente de competitividade 
nas cadeias de produção do gado de 
corte. Essa pesquisa passa muito pela 
questão da organização do setor. Estudo 
maneiras para o setor poder trabalhar 
de forma mais organizada e com todos os 
elos da cadeia produtiva. Trabalhando de 
forma mais eficiente, para que posssamos 
aumentar a competitividade do nosso 
setor, tanto da eficiência dentro dos sis-
temas de produção quanto da eficiência 
mercadológica da nossa carne.  A minha 
linha de trabalho aborda muito a questão 
do aumento da produção de carne de 
qualidade no Brasil, já que temos uma 
capacidade muito grande de aumentar 
a qualidade da nossa carne e com isso 
entrar em mercados que pagam mais por 
essa carne de qualidade.

Para se ter uma ideia, embora o Brasil 
tenha direito a exportar 10 mil toneladas 
por ano pela cota Hilton, nosso país só 
conseguiu exportar 40% dessa cota em 
2013 e 2014. A cota Hilton é constituída 
de carne de alta qualidade que é vendida 
ao mercado europeu. Então, mesmo dis-
pondo de uma grande produção, o Brasil 
não consegue fechar uma cota de 10 mil 
toneladas de carne de alta qualidade.    

O Estado - O que tem sido feito para 
melhorar essa realidade?

 Guilherme - A realidade da pecuária 
de corte brasileira tem evoluído muito 
nos últimos anos. Já estamos vendo um 
despertar do consumidor doméstico, 
que já está mais exigente com relação à 
origem da carne, e também busca infor-
mações sobre o processo de produção 
dessa carne. Isso faz com que a cadeia 
se organize de uma forma diferente 
por causa dessa nova realidade. Há 
10 ou 15 anos, não tinhamos toda essa 
pressão que se tem hoje, com relação 
à sustentabilidade, responsabilidade 
social. Então, a própria demanda do 
mercado, tem despertado esse olhar 
mais atento para a questão da quali-
dade na cadeia produtiva da pecuária 
de corte. Com isso, o mercado busca 
explorar esses nichos que pagam mais 
por esse produto. É um movimento que 
está crescendo muito. É possível notar 
que tem aumentado a presença dessas 
carnes de marca, como Swift Black e 
Associação de Novilho Precoce de Mato 
Grosso do Sul. Muitas iniciativas estão 
avançando neste sentido, buscar pro-
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ária de corte. Na entrevista, Malafaia aborda os 
desafios enfrentados pelo setor, para melhorar 
sua competitividade e vender uma carne com 
maior qualidade. 

De acordo com Malafaia, embora a maior 
parte dos pecuaristas do país adote sistemas 
de produção ineficientes e com baixa produti-

vidade, a maior exigência do consumidor nos 
últimos anos, tem estimulado a busca pela me-
lhoria na eficiência.  

A principal forma para se alcançar esse obje-
tivo é a busca por alianças estratégicas entre pe-
cuaristas, indústria e varejo. Segundo Malafaia, 
ao se trabalhar com cadeias de produção curtas, 
é possível criar uma marca com boa aceitação 
no mercado e, principalmente, encontrar nichos 
de mercado que pagam mais por uma carne 

de maior qualidade. Malafaia afirma que, por 
meio dessas parcerias estratégicas, o pecuarista 
consegue ter mais acesso as tecnologias, como  a 
de melhoramento genético, que é essencial para 
uma produção de carne de alta qualidade. 

Por fim, Malafaia afirma que, apesar de que 
a transferência de tecnologia ao produtor rural 
não seja a principal função da Embrapa,  a 
instituição tem desenvolvido iniciativas nesse 
sentido. 
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duzir uma carne de melhor qualidade e 
com maior valor agregado.

O Estado - O que o produtor deve 
fazer para começar a produzir carne 
de qualidade?

Guilherme - Ele precisa buscar tec-
nologia e uma melhor organização do 
setor. O pecuarista trabalha de uma forma 
muito individualizada. Estas iniciativas de 
carne de qualidade envolvem associações 
de produtores, que buscam um objetivo 
comum. É necessário mudar a forma de 
trabalhar por meio de cadeias mais curtas. 
É preciso buscar alianças estratégicas 
entre o produtores, a indústria e o varejo 
com o intuito de criar uma marca e uma 
cadeia curta para atender esses nichos de 
mercado.  Este processo passa por vários 
aspectos – passa pela aquisição de tecno-
logia e de um sistema de produção mais 
eficiente.  A eficiência do nosso sistema de 
produção ainda é muito baixa, pois nossa 
produtividade é baixa. Então, temos que 
melhorar muito isso. 

O Estado – Como podemos explicar 
o nível de organização da produção de 
carne brasileira hoje?

Guilherme - É como se fosse uma 
pirâmide: lá no topo tem um grupo de 
produtores altamente qualificados com 
tecnologia de ponta que fazem parte 
dessas iniciativas de carne de qualidade; 
na parte intermediária dessa pirâmide 
têm o produtores com um nível um pouco 
menor de tecnologia; e lá na base da pirâ-
mide tem aquela grande massa de produ-
tores que ainda trabalham dentro de um 
sistema ineficiente e com baixos níveis de 
produtividade e sustentabilidade. 

O Estado – Como alcançar o topo 
desta pirâmide?

Guilherme - Tudo passa por uma evo-
lução. Então, é possível que o produtor 
possa gradativamente incorporar essas 
melhorias em seu sistema de produção e 
começar a enxergar os mercados que re-

muneram melhor, quem são os produtores 
da região que trabalham nos programas 
de qualidade, buscar trabalhar junto 
com eles. Passar a desenvolver um canal 
de distribuição com a indústria e varejo. 
Sempre levando em consideração que 
trata-se de nichos de mercado que estão 
ávidos por produtos com melhor quali-
dade e que pagam a mais por isso. O pro-
dutor deve buscar identificar onde estão 
esses nichos e que tipo de carne esse con-
sumidor deseja, para  produzir conforme 
a sua necessidade. Mas, o produtor está 
muito longe do consumidor.  Essa infor-
mação das preferências do consumidor 
muitas vezes não chega ao campo e ao 
produtor rural. É necessário haver uma 
articulação entre varejo e indústria, ou 
seja, todos os elos da cadeia produtiva. 
Quanto mais o produtor trabalhar de uma 
forma organizada, com cadeias curtas, as 
informações das preferências do consu-
midor vão fluir melhor. Então, é possível 
entender o que o  consumidor querer 
para se produzir e entregar esse produto 
conforme as exigências dele. 

O Estado - Você poderia explicar 
melhor o que são cadeias curtas?

Guilherme - São arranjos estratégicos 
entre elos distintos da cadeia produtiva.  É 
um arranjo entre um determinado grupo 
de produtores com uma determinada 
indústria e um determinado varejo. Eles 
criam essa aliança, essa parceria para 
começar a trabalhar em conjunto. Temos 
vários exemplos, como a Associação 
de Novilho Precoce, que tem parcerias 
com algumas indústrias aqui do Estado; 
Associação de Pecuária Orgânica, que se 
relaciona com a indústria e o varejo. Isso 
é o que eu chamo de cadeia curta. São 
essas formas organizadas de se trabalhar 
todo o processo.

Esse modo de trabalho com cadeias 
mais curtas é uma forma em que se 
busca desenvolver o fortalecimento das 
relações. Se, por acaso, o preço estiver 
desfavorável para algum elo da cadeia, 

é possível negociar alguma alternativa 
e buscar um resultado ótimo e comum 
para todos. Essa é a lógica dessas ca-
deias curtas. É uma forma de trabalho 
que busca desenvolver uma relação de 
‘ganha-ganha’. 

O Estado - Quais são os principais 
gargalos que impedem os pecuaristas 
de produzir uma carne de maior qua-
lidade?

Guilherme – Basicamente, é o nível 
tecnológico e a incorporação de tecno-
logias, principalmente com relação a 
qualidade da alimentação dos animais, 
em função da degradação das áreas que 
temos. Uma área degradada não tem a 
mesma eficiência que uma pastagem bem 
cuidada pode oferecer. Então, já começa 
por ai a diferenciação. Tem também a 
questão do manejo e conservação do solo, 
incorporação do melhoramento genético 
dos animais, a questão dos protocolos de 
sanidade. Todo um sistema que precisa 
ser trabalhado. Mas, o fundamental neste 
processo é a incorporação do tecnologia, 
porque não tem como o produtor sair da 
base da pirâmide sem colocar tecnologia 
dentro de seu sistema de produção.

O Estado - Como é o trabalho da 
Embrapa na produção e difusão de 
tecnologia para a pecuária de corte?

 Guilherme - A principal função da Em-
brapa é gerar pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e inovação. Nós também fa-
zemos a transferência de tecnologia, mas 
nossa competência central é a pesquisa 
e inovação. Fazemos isso por meio de se-
minários,  dia de campo. Temos também 
a própria Giratec, que é um evento reali-
zado anualmente pela Embrapa. Todas 
essas ações, contribuem para que a 
tecnologia produzida em nossos centros 
de pesquisa possam chegar ao produtor. 
Nesse sentido, tivemos a criação da 
Anater (Agência Nacional de Assistência 
e Extensão Rural) para fazer essa ponte 
com o setor produtivo. Além disso, a Em-
brapa busca parcerias com o Senar (Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Rural) e 
outras instituições para fazer com que 
essa tecnologia chegue de forma mais 
eficiente ao campo. 
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O produtor deve buscar identificar onde estão esses
nichos e que tipo de carne esse consumidor deseja, 
para  produzir conforme a sua necessidade.

Tudo passa por uma evolução. Então, é possível 
que o produtor possa, gradativamente, incorporar 
essas melhorias em seu sistema de produção
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