
Critérios mínimos para aquisição de gado bovino 
 
A Companhia desenvolveu uma política para aquisição de matéria-prima, com 
base nos compromissos assumidos. Especificamente para o Bioma Amazônia, 
implantou em 2010 o monitoramento, com bases em imagens de satélite - 
DETER e PRODES, disponibilizados pelo Inpe – Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, para certificar-se que as propriedades de onde adquire a 
matéria-prima estejam livres de desmatamento, de conflitos com terras 
indígenas e com unidades de conservação, além de não constarem da lista suja 
do Trabalho Escravo e não estarem Embargadas pelo IBAMA.  
 
Além disso, a Minerva Foods consulta a Fundação Nacional do Índio (Funai) e o 
com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)  com 
o intuito de obter informações atualizadas sobre eventuais conflitos entre índios 
e produtores rurais e também sobre eventuais conflitos com unidades de 
conservação.  
 
Durante os eventos patrocinados, os promovidos pela Companhia, como o 
Falando de Pecuária, além do SAF – Serviço de Atendimento ao Fornecedor, a 
Minerva Foods presta esclarecimentos sobre boas práticas, destacando 
informações sobre a obtenção do CAR - Cadastro Ambiental Rural, da Licença 
Ambiental Rural ou do Licenciamento Ambiental em Propriedade Rural.  
 
A Empresa investe em treinamento de seus funcionários para permitir o 
adequado gerenciamento do sistema interno.  
 
A primeira verificação ocorre no cadastramento do pecuarista. Diversos 
documentos são solicitados para permitir as verificações dos critérios 
estabelecidos pelo Departamento de Sustentabilidade, que trabalha integrado 
com a compra de gado. Caso alguma irregularidade seja constatada, o cadastro é 
rejeitado. 
 
Para aumentar a segurança a Minerva Foods desenvolveu um sistema de travas, 
denominado Black List, no qual ficam armazenadas as informações de possíveis 
fornecedores que possuam restrições no IBAMA, M.T.E., alimentado com os 
dados oficiais disponibilizados por estes órgãos semanalmente. Adicionalmente, 
são armazenados os dados sobre desmatamento, terras indígenas e Unidades de 
Conservação, vinculados ao CPF/CNPJ de potenciais fornecedores, prestados 
pela empresa de monitoramento. 
 
Este sistema é usado como segurança, uma vez que as consultas aos sítios 
oficiais do IBAMA e M.T.E. são realizadas a cada compra realizada pela 
Companhia, independentemente da localização da Unidade produtora. Já o 
monitoramento de desmatamento é feito para o Bioma Amazônia, com base nas 
informações oficiais disponibilizadas pelo INPE, na mesma periodicidade. 
 
O Black List impede que o comprador de gado prossiga com o preenchimento da 
ordem de compra, caso os dados do pretenso fornecedor estejam cadastrados. O 
sistema bloqueia o prosseguimento de abate do gado, caso alguma 
irregularidade apareça dentro do período do transporte dos animais para o 



curral, por meio do bloqueio do faturamento. Quando isso ocorre, gera-se uma 
Nota de Devolução do gado e de suas respectivas GTAs. 
 
A Equipe de Sustentabilidade é responsável por verificar toda a documentação 
fornecida pelo fornecedor, solicitando, quando necessário, documentos 
complementares para atestar a conformidade do fornecedor quanto aos critérios 
estabelecidos. Em caso de não-conformidade, o fornecedor é bloqueado e 
somente poderá ser aceito como fornecedor se comprovar a regularização de sua 
pendência, seja pelo desembargo de sua área, seja pela assinatura de um TAC ou 
outro documento válido, monitorável e reportável. A Minerva Foods orienta os 
fornecedores nestas condições a procurarem os diferentes órgãos ambientais 
para a sua regularização. 
 
Adicionalmente, desde o início do ano de 2013, as áreas de Sustentabilidade, de 
Pesquisa de Mercado e de Compra de Gado passaram a trabalhar em conjunto 
para realizar visitas às propriedades rurais, com o intuito de promover 
melhorias direcionando os proprietários, com relação às questões ambientais e 
regulatórias, com o intuito de reabilitar fornecedores. O projeto piloto funciona 
na Unidade de Araguaína e a meta é implantá-los nas demais unidades. 
 
O não atendimento aos critérios estabelecidos pode culminar no bloqueio do 
fornecedor ou até mesmo na sua exclusão do cadastro da empresa, até que se 
comprove a sua regularização.  
 
A Minerva tem orgulho de levar para a mesa de milhões de pessoas no mundo 
inteiro produtos que prezam pela qualidade e saúde do consumidor e que 
respeitam o meio ambiente. 
 
 


