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Qual a importância da rastreabilidade para as cadeias
da carne e do couro?
1. Políticas Públicas
Identificar onde ocorrem as necessidades para a regularização ambiental e fundiária
e direcionar as políticas públicas.

2. Cadeia de fornecimento de frigoríficos
Identificar e segregar fazendas que apresentam desmatamento, invasão de terras
públicas, trabalho escravo etc.

3. Garantia de origem (certificação)
Assegurar compradores sobre a origem da carne e a qualidade atribuída a esta.

Algumas iniciativas de rastreabilidade
Abordagem setorial
Grupo de Trabalho de Fornecedores Indiretos – GTFI (www.gtfi.org), congrega diversos atores da cadeia de valor da
carne e propõe uma estratégia para viabilizar a rastreabilidade na cadeia minimizando impactos no setor produtivo.
Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável – GTPS (www.gtps.org.br), Grupo de Trabalho da Rastreabilidade
instituído em 2021.

Abordagem privada
Plataforma 360 da JBS (https://jbs360.com.br/), promove ações para a inclusão e regularização ambiental de
produtores inserido na perspectiva futura de realizar a rastreabilidade na cadeia, denominada Plataforma Pecuária
Transparente, e onde se encontra a ferramenta de rastreabilidade do couro.

Abordagem integrada
Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal - MS (www.carnesustentaveldopantanal.semagro.ms.gov.br)
coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura
Familiar do Mato Grosso do Sul (SEMAGRO)
Programa de Produção Sustentável de Bezerros, parceria do IDH, Carrefour em municípios do vale do Juruena no
Mato Grosso (https://idhlatam.com/onde-estamos/programas-de-campo/producao-sustentavel-de-bezerros-mt/).

Ferramentas de rastreabilidade
Rastreabilidade passiva
Selo Verde: da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS
(www.semas.pa.gov.br/seloverde/) ferramenta de dupla aptidão, que objetiva ser instrumento para orientar
ações do governo para identificar e solucionar os passivos ambientais existentes na cadeia produtiva.

Rastreabilidade ativa
Conecta (http://agropecuariaresponsavel.com.br/): é uma ferramenta orientada à rastreabilidade. Desenvolvida
pela Safe Trace em parceria com a Amigos da Terra – Amazônia Brasileira e a The Nature Conservancy – TNC.
SMGeo Indiretos: desenvolvida pela Niceplanet também é uma ferramenta orientada a rastreabilidade
(http://www.smgeo.com.br/#conteudo2).
EcoTrack: do Terras Solution é uma ferramenta orientada a rastreabilidade da origem ao consumidor final
(https://www.terras.agr.br/2019/index-w#Solucoes).

Ferramentas de rastreabilidade
Rastreabilidade na indústria
Ecotrace: desenvolveu o trace beef associando aspectos de qualidade da carcaça no abate a capacidade de
rastreabilidade ao longo da cadeia (https://ecotrace.info/trace-beef/).

Rastreabilidade de garantia de origem - raças
Agri Trace: é uma ferramenta desenvolvida pela CNA orientada a certificação e rastreabilidade animal desde
a produção do gado até o mercado (http://ranimal.cnabrasil.org.br/).

Monitoramento e Rastreabilidade
Visipec (https://www.visipec.com/pt/home/): atua cruzando informações de bancos de dados públicos com
dados de monitoramento utilizados por ferramentas previamente existentes e adotadas por frigoríficos.

A adoção da GTA e do CAR
Certezas
• Permite fazer a correlação rápida entre os elos produtivos da cadeia de fornecimento.

• Maior bases de dados sobre propriedades rurais e rebanhos bovinos no Brasil.
• Inúmeras iniciativas adotaram este caminho para viabilizar a rastreabilidade.

Incertezas
• Apresenta limitações em identificar todos os elos da cadeia de fornecimento. A base da cadeia
não necessariamente emite as GTA na venda e transferência de animais.
• Dados de base pública não disponível abertamente. É preciso ter os códigos dos documentos
para acessá-los e assim cruzar as informações.
• É preciso conhecer a fundo as restrições para o uso dessas bases, principalmente as GTA, e como
garantir segurança sobre os dados pessoais relacionados.

