DE BEM COM O
CONSUMIDOR

EQUIPE #BEBAMAISLEITE

A Fazenda Boa Fé, do Grupo GBF Global, foi a primeira do
país a conquistar o selo Bem-Estar Animal do Programa
#BEBAMAISLEITE. Desenvolvido em parceria com a QCONZ
América Latina, a certificação, de terceira parte, vai de
encontro aos anseios dos consumidores, dispostos a pagar
mais por produtos provenientes de animais criados dentro de
padrões elevados de bem-estar
O QUE DIZEM AS PESQUISAS
O consumidor está disposto a pagar mais por
produtos certificados para bem-estar animal? Para
responder a esta pergunta, buscamos pesquisas feitas
em todo o mundo. Os resultados são muito animadores.
Em uma delas, conduzida pela Technomic and the
American Society for the Prevention of Cruelty to
Animals (ASPCA), órgão Norte Americano de prevenção
à crueldade contra animais de produção, 67% dos
entrevistados afirmou estar disposto a pagar mais por
alimentos que tragam um selo de bem-estar animal em
seus rótulos.

Outra, realizada em cinco países da União Europeia
– Itália, Inglaterra, Espanha, Alemanha e França –
também mostra que os consumidores estão dispostos
a pagar mais por produtos provenientes de animais
criados em condições de bem-estar. Este levantamento
mostrou ainda que os produtores precisam criar uma
relação de confiança com os consumidores, para que
estes acreditem que os padrões de bem-estar animal
estão sendo atendidos, o que, obviamente, só é possível
por meio da certificação. Os autores da pesquisa
reforçam ainda a necessidade de transparência,
rastreabilidade e um marketing assertivo para alavancar
o consumo e agregar valor aos produtos certificados.

Outro resultado muito interessante vem de uma
pesquisa realizada na Itália, com foco no consumo
de iogurtes. O estudo mostrou que a comunicação
sobre o bem-estar animal, quando fornecida aos
consumidores, é a principal determinante de sua
disposição em pagar mais por um iogurte, desde que
associada com alta qualidade e sabor.

o bom uso do selo e transmitindo confiabilidade
ao consumidor final. Por meio de requisitos
técnicos auditados periodicamente, verifica-se
se um determinado sistema de gerenciamento ou
procedimento foi estabelecido, está documentado,
implementado e mantido de acordo com normas e
escopos específicos.

Alinhado com esta tendência, o Movimento
#BEBAMAISLEITE, em parceria com a QCONZ América
Latina, desenvolveu um programa de certificação em
bem-estar animal, totalmente adaptado à realidade
da pecuária leiteira do Brasil. Trata-se de uma
certificação independente, de terceira parte, ou
seja, quem audita e concede ou não o selo à fazenda
ou indústria não é o #BEBAMAISLEITE, e sim a
QCONZ. Na pesquisa conduzida pela ASPCA, 90% dos
entrevistados disseram querer consumir produtos
de origem animal com certificação de bem-estar
independente, de terceira parte.

“Nosso grande diferencial é sermos uma
certificação independente e de adesão voluntária,
com um selo de chancela nas embalagens, garantindo
ao consumidor que todo esse trabalho técnico é
realizado", explica Helena Karsburg, Diretora de
Certificações do #BEBAMAISLEITE.

Os requisitos da certificação foram definidos com
base nas diretrizes internacionais, respeitando as
particularidades dos sistemas de produção de leite
brasileiros. O #BEBAMAISLEITE é responsável por
gerir todo o processo de certificação, garantindo

Além da gestão da certificação, o #BEBAMAISLEITE,
por meio da Integral Conteúdo, empresa do mesmo
grupo, é responsável por toda a comunicação do selo,
tanto para os produtores quanto para os consumidores.
“Fazemos um trabalho forte de comunicação com
o mercado consumidor, para criar demanda pelos
produtos certificados, todo baseado em informações
técnicas e científicas. Ninguém aqui acha nada. Se
tem um trabalho científico para referenciar a gente
publica. Se não tem, esquece”, explica Flávia Fontes,
idealizadora do Movimento #BEBAMAISLEITE. ►

PIONEIRISMO
A Agropecuária Boa Fé, em Conquista/MG, foi
a primeira propriedade brasileira certificada pelo
programa #BEBAMAISLEITE bem-estar animal.
Jonadan Ma, proprietário da Agropecuária Boa Fé,
vem implementando práticas de bem-estar na fazenda
desde 2016. Ele acredita que manejos baseados em
bem-estar animal e a obtenção de uma certificação,
como a do #BEBAMAISLEITE, tem inúmeras vantagens.
A principal delas é o ganho direto na qualidade de
vida dos colaborares. “Quando temos um colaborador
motivado e esclarecido, ele vai mudar sua maneira
de trabalhar com os animais, e esses vão responder
com maior produção de leite e melhores índices
zootécnicos. Além disso, a certificação trouxe ganhos
também em gestão, com a organização de tarefas,
processos e controle de registros. E tudo isso são
vantagens imensuráveis”, afirma ele.
O médico veterinário e supervisor técnico da
QCONZ, Daniel Siqueira, responsável por acompanhar
o processo de certificação na Agropecuária Boa Fé,
elenca algumas das melhorias obtidas na fazenda. “Foi
implantada uma maternidade para acomodar melhor

as vacas no pré-parto e eliminou-se o fornecimento de
leite de descarte para as bezerras. Além disso, houve
um trabalho de conscientização das equipes, para que
todos entendam as dificuldades de cada colaborador”,
disse.
O programa #BEBAMAISLEITE bem-estar animal
é dividido em quatro fases, facilitando o planejamento
e diluindo os investimentos, quando necessários, ao
longo do tempo. Mas, a Agropecuária Boa Fé, com seu
histórico de quase quatro anos de implementação de
práticas de bem-estar, conseguiu atender os requisitos
das quatro fases em apenas 6 meses.
PERSPECTIVAS
Em relação às perspectivas futuras com a
certificação, Jonadan espera que esse trabalho
dentro da porteira alcance e atenda as expectativas
do consumidor final. “Vejo grandes perspectivas para
a certificação. Ela será cada vez mais necessária, na
medida que os consumidores têm essa preocupação
com o bem-estar, não só no Brasil, como também em
todo o mundo”. •
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"VEJO GRANDES
PERSPECTIVAS PARA
A CERTIFICAÇÃO.
ELA SERÁ CADA VEZ
MAIS NECESSÁRIA,
NA MEDIDA QUE OS
CONSUMIDORES TÊM
ESSA PREOCUPAÇÃO
COM O BEM-ESTAR,
NÃO SÓ NO BRASIL
COMO TAMBÉM EM
TODO O MUNDO.”
JONADAN MA
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