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Resumo1

A pecuária vem passando por grandes avanços com a melhoria das técnicas 
e tecnologias utilizadas na produção e o uso de softwares voltados à gestão. 
As inovações no setor contribuíram para aumento da produtividade, da 
qualidade e da segurança alimentar da carne consumida no país. Todavia, 
esses avanços não se deram de forma igualitária e o desempenho de 
muitas propriedades permanece aquém do potencial, gerando ineficiência, 
perdas econômicas e riscos á saúde humana e ao meio ambiente. Nesse 
contexto, a Embrapa desenvolveu um conjunto de normas e procedimentos 
que devem ser observados pelos produtores rurais, chamado Boas Práticas 
Agropecuárias (BPA), cujo objetivo é tornar o sistema de produção mais 
rentável ao produtor e seguro para o consumidor. Este trabalho, de caráter 
exploratório, visa levantar os impactos econômicos (inclusive benefícios e 
custos intangíveis), sociais e ambientais do uso do BPA, por meio de uma 
abordagem quali-quantitativa.  Para tanto, serão realizadas visitas técnicas 
em duas propriedades rurais de Mato Grosso do Sul certificadas pelo BPA para 
aplicação da planilha Ambitec de impacto socioambiental, observação in loco 
da situação-problema e entrevistas informais com produtores e funcionários. 
Espera-se com esse estudo, identificar as variáveis mais relevantes no 
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contexto do BPA e desenvolver um novo método capaz de medir benefícios 
intangíveis e que possa ser replicado em maior escala para mensurar o 
impacto da adoção do BPA no Brasil. O impacto esperado com esta pesquisa 
inovadora é a possibilidade de trazer aos olhos do produtor possíveis ganhos 
com a utilização do BPA que podem estar sendo desconsiderados. Uma vez 
conhecidos, estes podem estimular outros produtores a implantar o protocolo 
da Embrapa e, consequentemente, possibilitar sistemas produtivos mais 
competitivos e com produção de melhor qualidade e maior segurança para o 
consumidor.
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