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Selo BEM-ESTAR ANIMAL do movimento 
#bebamaisleite é concedido à Agropecuária 
Boa Fé, primeira fazenda brasileira 
certifi cada pelo programa

CERTIFICAÇÃO 
DO BEM 
Selo BEM-ESTAR ANIMAL do movimento 
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“AS CERTIFICAÇÕES CONSOLIDAM O QUE 
ACREDITAMOS SER O GRANDE LEGADO DO 
#BEBAMAISLEITE: MELHORAR A QUALIDADE 
DO LEITE PRODUZIDO E, COM ISSO, AGREGAR 
VALOR E VALORIZAR O PRODUTOR DE LEITE” 
FLÁVIA FONTES

Houve um tempo em que o mercado consumidor 
não tinha ideia ou não se interessava em saber sobre a 
origem dos produtos disponíveis nos supermercados. 
Hoje, em um mundo conectado e com mais acesso 
à informação, essa realidade é bem diferente. A 
transparência no processo de produção é uma das 
exigências dos consumidores modernos, que passaram 
a relacionar, entre outros itens, a qualidade dos produtos 
às boas práticas de bem-estar animal. 

No caso da pecuária leiteira, sabemos que ambientes 
climatizados, camas confortáveis e individuais, farta 
disponibilidade de alimento e água e sanidade são 
essenciais na produção de leite, mas é fato que o 
conjunto de manejos ligados ao conforto animal são 
também muito bem vistos por toda a sociedade. 

Nesse sentido, o movimento #bebamaisleite, que tem 
em seu DNA o propósito de criar iniciativas para valorizar 
o leite, desenvolveu o Programa de Certifi cação em 
Bem-Estar Animal. No fi m de setembro a Agropecuária 
Boa Fé (Conquista/MG) foi a primeira fazenda brasileira 
a ser certifi cada com o selo de bem-estar animal do 
programa. A propriedade, que tem hoje uma produção 
diária média de 10.500 litros de leite, com 350 vacas 
em lactação, é gerida pelo engenheiro agrônomo 
Jônadan Ma e integra uma das unidades de negócio da 
holding Araunah. A propriedade, que tem práticas e 
processos complexos, contribuiu para validar o modelo 
do protocolo, que pode ser replicado em diversas 
outras propriedades do Brasil. Segundo Jônadan Ma, 
a certifi cação confere ao leite produzido e a todos os 
animais da Boa Fé o conceito no mercado de que tudo é 
feito com carinho, em equilíbrio com o meio ambiente, 
oferecendo também bem-estar aos funcionários.

Há alguns anos o pilar bem-estar animal já vinha sendo 
trabalhado na Boa Fé, por meio da consultoria técnica da 
especialista Lívia Magalhães. Em 2016 foi dado o pontapé 
inicial para a implantação e adequação dos processos 
necessários para garantir os protocolos da certifi cação. 
Para o gerente de Pecuária da fazenda, Pedro Vilela, as 

mudanças trazidas pela certifi cação trouxeram 
melhorias imediatas, como a separação das 
vacas para as baias de parto e a não utilização 
de ocitocina no manejo de ordenha. “Adiantamos 
algumas decisões que já vinham sendo discutidas. 
Começamos a obter resultados positivos, 
melhorando o nosso trabalho”, diz. 

Para receber a certifi cação é fundamental 
que os proprietários estejam dispostos a aderir 
ao programa e tenham consciência sobre a 
necessidade de quebrar alguns paradigmas 
em relação às práticas de manejo. É o que 
afi rma Helena Fagundes Karsburg, diretora do 
programa de certifi cações do #bebamaisleite. 

Duas outras propriedades de grande porte 
já estão com projetos fechados para dar início 
ao processo de certifi cação. Ambas com 
possibilidade de industrializar o leite produzido e 
utilização do selo BEA em suas embalagens. 

CERTIFICAÇÃO ÚNICA NO MERCADO

O programa, desenhado pelo #bebamaisleite 
e pela QCONZ América Latina, foi baseado 
nas regras da Organização Mundial de Saúde, 
bem como nas pesquisas desenvolvidas por 
Universidades e Instituições brasileiras e 
internacionais, adaptadas para a realidade da 
pecuária leiteira do Brasil. A gestão do programa 
é feito pelo #bebamaisleite, que é o detentor 
do selo, e as auditorias são feitas pela QCONZ 
América Latina Consultoria e Treinamento 
Ltda, braço operacional da QCONZ – Quality 
Consultants of New Zealand Ltd., empresa 
neozelandesa que atua há 16 anos desenvolvendo 
sistemas de qualidade para setor primário e 
prestando serviços de auditoria, consultoria e 
treinamento. Líder de mercado na Nova Zelândia, 
a empresa é referência em excelência para os 
órgãos públicos e indústrias daquele país. ►
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O QUE A CERTIFICAÇÃO GARANTE?

O Programa de Certifi cação em Bem-Estar Animal do #bebamaisleite foi criado com o objetivo 
de assegurar que o leite ou derivados que estampa este selo em suas embalagens é proveniente de 
fazendas nas quais: 

• Os funcionários trabalham em um ambiente psicologicamente saudável.

• Não é permitido todo e qualquer tipo de maus tratos e/ou sofrimento desnecessário aos animais.

• Os animais recebem uma nutrição especialmente formulada para cada estágio de suas vidas e são 
mantidos em ambientes confortáveis e seguros. 

• Existe um programa robusto de prevenção de doenças, elaborado e acompanhado por Médico 
Veterinário, visando o uso racional de medicamentos, especialmente antibióticos, nas explorações 
leiteiras.

O selo BEA do #bebamaisleite é genuinamente brasileiro e foi elaborado 
para a realidade tropical brasileira. É focado muito no comportamento animal. 
O protocolo visa o desenvolvimento contínuo da fazenda a longo prazo e foi 
desenvolvido em fases, para permitir o planejamento do produtor e da rotina da  
propriedade. 

Embora o movimento #bebamaisleite seja detentor e gestor do selo, quem 
audita é a QCONZ. “É justamente essa condição que permite a independência, 
robustez e transparência do selo, garantindo ao consumidor a informação e a 
origem”, destaca Helena.

Além da certifi cação de bem-estar animal, o #bebamaisleite também oferece 
certifi cação dos processos produtivos de obtenção do leite proveniente de vacas 
A2A2. “Essas certifi cações, e as próximas que estão por vir, consolidam o que 
acreditamos ser o grande legado do #bebamaisleite: melhorar a qualidade do leite 
produzido e, com isso, agregar valor e valorizar o produtor de leite”, enfatiza a 
médica veterinária e idealizadora do movimento, Flávia Fontes.  •

FO
TO

: A
R

Q
U

IV
O

A GENTE SABE
QUE VOCÊ CUIDA 
MUITO BEM DOS 
SEUS ANIMAIS.
AGORA FALTA A GENTE 
CONTAR ISSO PARA
O CONSUMIDOR.

QUER SABER MAIS? 
FALE COM A GENTE!
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