Rastreabilidade:

MAPA CONCEITUAL
DA CADEIA DA CARNE E DO COURO NO BRASIL

PRODUÇÃO

FAZENDAS DE
NASCIMENTO

FAZENDAS
INTERMEDIÁRIAS

(cria ou cria/recria)

(recria)

PROCESSAMENTO

FAZENDAS FINAIS
(recria/engorda
ou engorda)

VAREJO E CONSUMO

FORNECEDORES DIRETOS
(ciclo completo,
fazendas finais e
confinamento)

FRIGORÍFICO

ABATEDOURO

ENTREPOSTO /
INTERMEDIÁRIO

PROCESSADORA

CURTUME

CURTUME

(integrado ou
até wet blue)

(até semiacabado
ou acabado)

RESTAURANTES

EMPRESAS DE
SAPATOS, BOLSAS

INDÚSTRIAS

COLETOR

(subprodutos)

Falta clareza aos atores sobre uso, compartilhamento e divulgação de
informações sobre a movimentação do rebanho e atributos socioambientais

1

Perda da rastreabilidade devido a não exigência dos entrepostos e intermediários

1

Falta de acurácia e transparência das informações para a rastreabilidade

2

Falta disponibilidade e integração de dados públicos (GTA, CAR e outros)

2

Existência de mercado informal e pequenos abatedouros que não são mobilizados pela
agenda do monitoramento e rastreabilidade

2

Falta de padronização dos critérios monitorados pelos fornecedores

3

Triangulação e lavagem de gado

3

Antes do abate: não há garantia de informação sobre a produção do gado

3

Falta de conscientização das redes de supermercados (comércio) e dos consumidores

4

Alta complexidade para a rastreabilidade individual do gado verticalmente
(entre fazendas)

4

Depois do abate: não há garantia de informação sobre a produção do gado para a cadeia do
couro e subprodutos

4

Alta complexidade na distribuição da diversidade de produtos processados a partir das
indústrias, passando pelos centros de distribuição até as gôndolas dos supermercados

5

Não há uma sistemática estabelecida para a rastreabilidade na cadeia de subprodutos

5

Ausência de estratégia para reconhecimentos dos frigoríficos com melhor desempenho
socioambiental, apenas ação de bloqueio é realizada

NECESSIDADE

GARGALOS

Estabelecer governança para definição de procedimentos de monitoramento por parte da indústria

1

Promover capacitações e desenvolvimento tecnológico

1

NECESSIDADE
3
4

Adotar ferramentas de gestão e rastreabilidade pelos produtores
Criar incentivos ao setor produtivo por parte da cadeia de carne; promover tecnificação e aumento da produtividade
Estabelecer a reintegração de produtores com irregularidades

1

4

3

4

2

Estudar a aplicação da LGPD em termos de transferência de dados entre elos

2

Compreender o efetivo potencial da GTA possibilitar a rastreabilidade completa na cadeia de produção
Segregar as informações necessárias da GTA para a rastreabilidade socioambiental

1

Estabelecer um sistema que garanta segurança na transação de dados entre os diferentes elos do setor produtivo

1

Estabelecer prazo para atender e resolver os problemas relacionados ao Prodes e embargos por desmatamento

3

GARGALOS

1

GARGALOS

GARGALOS

VAREJOS, ATACADOS,
ATACAREJOS

AÇOUGUES

GARGALOS

NECESSIDADE

Ter acesso às informações da origem do gado

3

Ter acesso às informações da origem do gado

1

Ter acesso às informações de alguns dados públicos (GTA, CAR e outros)

3

Realizar o monitoramento do fornecedor indireto de gado

1

3

Estabelecer uma melhor comunicação com o consumidor

3
3

Criar um mecanismo para regulamentar a rastreabilidade da carne em pequenos abatedouros

1

2

Disponibilizar informação sobre dia de abate e planta frigorífica para os produtos e subprodutos

4

5

Promover transparência sobre os produtos aos consumidores

Aumentar a abrangência da rastreabilidade que existe nos mecanismos especiais
(produtos específicos e exportação)

4

5

Aumentar a quantidade de redes de supermercado comprometidas e com critérios padronizados

2

Padronizar os critérios monitorados em todos os elos da cadeia

4

5

Padronizar compromissos e procedimentos para todos os elos da cadeia de fornecimento

2

Necessidades prioritárias

2
3

Necessidades prioritárias

GARGALOS

4
5

Necessidades prioritárias

