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DESCOMPLICANDO
A parceria da QCONZ com o movimento 
#bebamaisleite para certificar as 
fazendas para bem-estar animal, combina 
simplicidade e eficiência nos processos, 
desde a criação do protocolo até as auditorias

LEONARDO ARAÚJO
ADRIANA VIEIRA FERREIRA

Há dez anos, Bernard Woodcock, diretor da QCONZ 
América Latina, ao acompanhar a implantação do 
programa de BPA (Boas Práticas Agropecuárias), fez 
uma brincadeira cheia de verdades De posse de um livro 
grande, cheio de regras, sentenciou: “esse programa 
só dará certo se vocês conseguirem escrevê-lo em uma 
folha de papel A4, frente e verso”. 

O sentimento revelado na piada era o medo 
do produtor de se engajar no programa de BPA, 
simplesmente, por achar que as práticas previstas 
eram inalcançáveis. Havia uma certa dificuldade de 
interpretar o Código de Boas Práticas, pois esses 
manuais eram compostos por uma série de conceitos 
técnicos complexos, organizados em longos parágrafos 
e com inúmeras justificativas para uma determinada 
ação. No final das contas, o que o produtor precisava 
mesmo saber -  o que deveria melhorar, mudar, fazer ou 
deixar de fazer, ficava complicado, escondido naquele 
grande número de regras, sem que fizesse sentido para 
a parte mais interessada nos programas – a que produz.

PARA DESCOMPLICAR

O papel mais importante da QCONZ na promoção do 
crescimento do BPA no Brasil foi a transformação de 
regras e manuais complexos em modelos mais simples 
e de fácil entendimento. 

Assim, a QCONZ é uma empresa auditora/
certificadora de diversos programas de BPA do setor 
leiteiro no país. Basicamente, a empresa ajuda os 
laticínios a criarem seus protocolos e programas de 
BPA para atendimento das Instruções Normativas 
vigentes, bem como seus interesses internos, como 
a melhoria dos processos de seus fornecedores. Os 
programas são particulares e específicos para cada 

empresa, mas é claro que, muitas vezes, são similares 
pelo simples fato de que os conceitos de BPA são 
mundiais e baseados nos mesmos pilares. 

Tornar o modelo de BPA mais acessível aos 
produtores foi o catalizador para a expansão do 
programa para outros laticínios, principalmente, 
aqueles de médio e pequeno porte. Até início de 2018, 
a QCONZ auditava somente um programa de BPA no 
Brasil (Nestlé) e outros dois laticínios que faziam BPA 
por intermédio dessa mesma empresa, pois forneciam 
leite no mercado spot. No mesmo ano, foi lançado o 
novo conceito de BPA PILARES, onde a QCONZ apostou 
forte em tecnologia e simplicidade, conseguindo 
conectar o produtor com a indústria e empresa de 
auditoria. Atualmente, a empresa tem 13 programas 
independentes em andamento no Brasil, e se não fosse 
a pandemia, provavelmente mais. 

O FIO DA MEADA

Recentemente, foi firmada a parceria da QCONZ com 
o #bebamaisleite, para certificar selos independentes. 
O primeiro foi o selo de Bem-estar Animal (BEA) e a 
parceria deu muito certo. O conceito de simplicidade 
e eficiência dos processos foi imediatamente aceito 
e implantado, desde a criação do protocolo até as 
auditorias. 

O programa #bebamaisleite bem-estar animal 
com a QCONZ consiste em quatro fases, o que facilita 
o planejamento e dilui os investimentos, quando 
necessários, ao longo do tempo. Quanto maior o 
histórico do produtor com práticas de bem-estar, 
menor o tempo envolvido para conseguir atender aos 
requisitos das fases previstas. ►



Um exemplo de processo de certificação de sucesso 
é o da Fazenda Serra Dourada e da Laticínios Gioia. 
Os proprietários das empresas, Viviana e Marcos 
Roncoletta,  afirmam que a busca pela certificação foi 
motivada pela necessidade de garantir e assegurar que 
a produção de leite fosse reconhecida pela  excelência. 
“Sabíamos que o melhor queijo só poderia ser 
produzido respeitando os limites dos animais, levando 
em consideração seu conforto e proporcionando melhor 
produtividade e longevidade, assim como menores 
perdas, ao longo do caminho”. Para que esse processo 
acontecesse, buscaram a certificação, “garantindo que 
essa informação e comunicação chegasse até nosso 
consumidor final, que tem passado, cada vez mais, a 
valorizar a origem dos produtos que consome”, afirma 
Viviana.

Viviana acredita que manejos baseados em bem-
estar animal e a obtenção de uma certificação, como 
a do selo de BEA, tem inúmeras vantagens. “Além da 
garantia de que nosso queijo é realmente feito com 

consciência, agregamos valor ao produto final por 
estarmos mostrando com evidências, a forma como 
nosso insumo-base é produzido”, afirma ela.

Além disso, a certificação trouxe ganhos também 
na gestão. Viviana pontua que toda a equipe da fazenda 
está ainda mais engajada. “Foi graças a eles que 
conseguimos a certificação rapidamente. Já estava 
em nossas raízes a produção focada no bem-estar, 
mas ter agora a certeza que tudo é feito da melhor 
maneira possível, trouxe muita satisfação para todos os 
envolvidos”.

O exemplo da Fazenda Serra Dourada e Laticínios 
Gioia inspira o mercado a seguir de encontro aos 
anseios dos consumidores, dispostos a pagar mais 
por produtos provenientes de animais criados dentro 
de padrões elevados de bem-estar. O selo de BEA, 
desenvolvido pelo movimento #bebamaisleite com a 
QCONZ, é eficiente e está pronto para ser implementado 
– simples assim. •

LEONARDO ARAÚJO
Gerente da QCONZ América Latina

ADRIANA VIEIRA FERREIRA
Equipe Revista Leite Integral

Viviana e Marcos Roncoletta, 
recebem o selo de Bem-estar 
Animal, junto com a equipe da 
Fazenda Serra Dourada
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