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Se houvesse um termômetro que medisse o conceito 
da carne bovina sul-mato-grossense durante a edição 
do Circuito InterCorte 2016, em Campo Grande, MS, 

o nível seria alto. “É o exemplo a ser seguido”, afirmou 
o diretor técnico da Ourofino Saúde Animal, Marcos Re-
zende. “Mato Grosso do Sul está liderando a revolução na 
pecuária brasileira”, confirmou o diretor da Federação da 
Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), André Bartocci. 
O chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Cleber Olivei-
ra Soares, não deixou por menos: “O Estado é o Uruguai 
brasileiro em termos de qualidade da carne”, disse, em re-

ferência ao alto padrão de produção do país vizinho.
Soares apresentou um estudo inédito, que ma-

peia a produção de qualidade da carne bovina do 
Mato Grosso do Sul. Assinado por quatro pes-
quisadores da Embrapa (o próprio Cléber So-
ares, além de Gelson Feijó, Rodrigo Gomes e 

Guilherme Malafaia), o trabalho tomou como 
base o abate de mais de 1,7 milhão de animais, 

entre 10 de janeiro e 31 de dezembro de 2015, feito 
nas unidades frigoríficas parceiras do Pacto Sinal Verde – 
aliança firmada há um ano entre diversos elos da cadeia 
produtiva no MS na busca do aprimoramento da qualida-
de da carne bovina, permitindo que o Estado sirva de es-
pelho para as demais regiões produtoras do Brasil.

Seguindo os critérios de classificação deste pacto, o 
estudo revelou que 23% dos animais foram considerados 
de qualidade desejável (sinal verde); 68% ficaram em um 
nível tolerável (sinal amarelo) e apenas 9% foram clas-
sificados como indesejáveis (sinal vermelho). Em 2014, 
seguindo os mesmos critérios, o abate feito em todo o 

Brasil classificaria 14,1% dos animais no nível verde, 
52,2% no amarelo e 33,7% no vermelho. Com base nes-
ses índices, a aliança vai agora centrar forças para fazer 
com que grande parte dos 68% “toleráveis” migre para a 
condição de “desejáveis”. A ideia é investir na superação 
das principais barreiras que impediram esses animais de 
chegarem ao topo da classificação. 

De acordo com Soares, os bois castrados tiveram 
limitações em acabamento (deposição de gordura). Já 
as fêmeas perderam pontos tanto em acabamento quan-
to em peso (abate de animais leves). Enquanto isso, 
bois inteiros terminados tanto em confinamento quan-
to a pasto apresentaram problemas com relação à idade 
(animais velhos) e também em acabamento.

Os pesquisadores da Embrapa buscaram identificar 
geograficamente as regiões de melhor qualidade na pro-
dução da carne e aquelas onde os animais ainda não con-
seguem boa classificação. Pontualmente, apenas consi-
derando os critérios do Pacto Sinal Verde (sinais verde, 
amarelo e vermelho), não se chegou a um resultado con-
clusivo. Mas considerando a equação 2D+0T-3I _ peso 
dois para o animal de qualidade desejável mais (+)  peso 
zero para o tolerável  e peso menos (-) três para o indese-
jável _ foi possível  classificar algumas regiões abaixo ou 
acima da média de qualidade do Estado.

“Identificamos quatro polígonos onde, portanto, se 
produz a maior quantidade de animais ‘sinal vermelho’ e 
dois polígonos bem acima da média, classificados dentro 
do ‘sinal verde’”, afirma Soares. No nível negativo fica-
ram as regiões leste, parte do norte, extremo sudoeste e 
parte do Vale do Ivinhema. As duas áreas de produção de 
qualidade estão, segundo o estudo, no centro-norte (de 
Campo Grande até divisa com Goiás) e sudeste.

Bola de cristal
Mas se o estudo apresentado pela Embrapa ilustrou 

bem a preocupação desta etapa da InterCorte com a dis-
cussão sobre a qualidade da carne bovina brasileira, não 
faltaram ligações desse fator com o mercado consumi-
dor.  “Os EUA necessitam da carne brasileira para abas-
tecer suas indústrias”, disse o gerente Executivo de Inte-
ligência da Minerva Foods, Leonardo Alencar. No dia 1º 
de agosto, aliás, finalmente foi oficializada a abertura do 
mercado norte-americano à carne brasileira.

O executivo também fez questão de mostrar núme-
ros sobre outro bom cliente para a carne bovina nacio-
nal: a China, cujo mercado só foi reaberto ao Brasil no 
ano passado. “Hoje o consumo deste país é de 4,5 kg/
pessoa/ano, ante uma média mundial de 10 kg. Caso os 
chineses aumentem esta média em 500 gramas/pessoa/
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ano, isso representará duas vezes o que o Paraguai 
exporta por ano”, revela. O país vizinho é o sexto 

maior exportador mundial do produto. De acor-
do com cálculos do Departamento de Agricul-
tura dos EUA (USDA), as vendas externas de 
carne bovina paraguaia devem fechar 2016 em 
435.000 toneladas equivalente carcaça (TEC).

Diante de um consumo interno brasileiro em 
queda nos últimos anos – de 36 kg/pessoa/ano em 

janeiro de 2014 para 26,9 kg/pessoa/ano em março de 
2016, segundo dados da MB Agro – o mercado asiático 
pode, na opinião de Alencar, será a grande válvula de es-
cape para a produção brasileira. “Por questões logísticas, 
sempre fomos menos competitivos por causa da distância, 
mas com a Austrália perdendo força no mercado mun-
dial um espaço tende a ser aberto para o Brasil”, projeta.

Pontualmente, algumas iniciativas voltadas para 
a valorização da carne de qualidade junto ao con-
sumidor foram apresentadas e atualizadas. Dois 
palestrantes, em especial, chamaram a atenção 
de quem acompanhou os painéis da InterCor-
te. O empresário Eduardo Fornari, já conceitua-

do por oferecer cortes nobres de carne de animal 
de sangue europeu nos restaurantes Vermelho Grill 

(Campo Grande e Porto Alegre), agora está colocan-
do seu produto também na casa do consumidor. Na In-
terCorte, ele apresentou a Vermelho Beef, primeira loja 
para comercialização de cortes embalados, anexada ao 
badalado restaurante na capital sul-mato-grossense.

Cozinha show 
movimentou 

o evento 
com oficinas 
culinárias à 

base de carne 
bovina

Enquanto isso, o pecuarista Mateus Arantes apresen-
tou a sua genética Nelore com marmoreio, batizada de 
“Neloreio”, denominação emprestada de um comentário 
feito por uma funcionária da Fazenda São Matheus, em 
Selvíria, MS. O pecuarista já é conhecido por protago-
nizar inovações. Foi em sua propriedade que a Embrapa 
validou o sistema de produção São Mateus, voltado para 
solos arenosos. Seu protocolo estabelece iniciar a inte-
gração lavoura-pecuária (ILP) com o plantio de forragei-
ra para só depois entrar com o cultivo de grãos. 

ofensiva gastronômica
A InterCorte Campo Grande 2016 também foi pal-

co de uma maratona gastronômica. Marcaram presença 
várias indústrias processadoras, transformadoras, res-
taurantes e fazendas. A Fazenda Ouro Negro, de Ban-
deirantes, MS, por exemplo, serviu sua recém-lançada 
carne de búfalo, que segue a marca Bella Búfala, há al-
guns anos no mercado sul-mato-grossense de derivados 
do leite de bubalinos. A Linguiça Guarânia exibiu ban-
dejas com embutidos de diversos sabores e origens, in-
cluindo a linguiça de carne de bovino sustentável do 
Pantanal. Minipratos de maminha com purê de batatas, 
pimenta biquinho e molho de vinho e mini-hambúrgue-
res de carne bovina com queijo branco e geleia de da-
masco também foram oferecidos.

A Cozinha Show e o Espaço Gourmet, idealizados 
pelo Senac/MS, promoveram oficinas cujas atrações fo-
ram as formas de preparo para cortes diferenciados de 
bovinos. O conceituado cozinheiro Arildo Flores coman-
dou boa parte da programação. Além disso, pela primei-
ra vez a cidade sediou o circuito Beef Week, movimento 
que tenta aproximar o consumidor nos centros urbanos 
nacionais da atividade produtora e industrial, sobretudo 
por meio da comprovação da qualidade e da constata-
ção da origem da carne brasileira. Nas etapas anteriores 
da InterCorte 2016, o Beef Week reuniu sete restauran-
tes em Cuiabá e 12 em São Paulo. No Mato Grosso do 
Sul a iniciativa ampliou sua dimensão: mobilizou 33 res-
taurantes em Campo Grande e seis em Bonito (a 300 km 
da Capital), todos integrantes da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel-
-MS). Os estabelecimentos ofereceram pratos à base de 
carne bovina com valor limite de R$ 50. 

De acordo com o presidente da Abrasel-MS, Ju-
liano Battistel Kamm Wertheimer, o desempenho da 
Beef Week de Campo Grande (de 18 a 24 de julho) su-
perou as expectativas: “Em função de ocorrer em um 
período curto, de apenas sete dias, nossa projeção era 
de que chegaríamos a um máximo de 3.000 pratos co-
mercializados, mas fechamos com 4.150, totalizando 
um consumo de pouco mais de 1 tonelada de cortes 
nobres e de qualidade envolvendo raças diversas, so-
bretudo de animais Nelore, Brangus e Angus”. Nesta 
conta não entraram os restaurantes de Bonito.

De acordo com a organização do Circuito InterCorte, 
a cargo da empresa Verum Eventos, a etapa Campo Gran-
de da feira reuniu 1.455 participantes de 13 Estados.  n

Abates proporcionais por tipo e farol em frigoríficos 
parceiros do Pacto Sinal Verde em 2015

Tipo de 
carcaça

ToTal

Boi castrado 30% 65% 5% 38%

Fêmeas 23% 71% 6% 34%

inteiros 
conFinados

13% 72% 15% 15%

inteiros a 
pasto

12% 64% 24% 13%

totais dos 
Faróis

23% 68% 9% 100%

Leonardo 
Alencar, da 
Minerva Foods: 
“EUA precisam 
da carne do 
Brasil”.

Eduardo Fornari 
apresentou a 
Vermelho Beef

Eventos 

62   DBO agosto 2016

Tolerável
%

Desejável
%

Indesejável
%


