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Acordo de Cooperação Técnica e Testes

jun/2021 set – dez/2021jun – ago/2021

Oportunidades

Calibração Integração API Testes Práticos – Melhoria Contínua

Feedback para calibragem da  
ferramenta através dos resultados dos  

testes realizados.

Integração do Visipec ao sistema Minerva  
Foods, a partir do desenvolvimento de telas 

de integração e relatórios de análise.
Integração para os Estados do bioma  
Amazônia disponíveis na ferramenta  

Visipec, iniciando-se a consulta de dados  
pelo Estado do Pará.

Realização de testes práticos com a integração  
efetivada, de acordo com os acessos às bases  

disponíveis na ferramenta e desenvolvimento de  
melhorias contínuas.

 Medir e acompanhar Boas Práticas-GTFI dos fornecedores 
diretos e mapear os possíveis riscos da cadeia de fornecedores 
indiretos.

 Identificar padrões de comportamento e potenciais desvios 
para possibilitar ações preventivas.

 Obter informações para possibilitar o engajamento dos 
produtores, destacar positivamente suas práticas sustentáveis 
e antecipar as  exigências do mercado.

 Trazer maior segurança e transparência nas relações entre os 
elos da cadeia de abastecimento da pecuária brasileira.

 Melhorar a rastreabilidade e o monitoramento do 
desmatamento na  Amazônia.

Testes de Avaliação

24/jul/2020 19/mar/202107/dez/2020

Nota: Para todos os testes realizados, dados disponíveis apenas para o nível de informação de propriedade rural, conforme disponível em bases de dados públicas - em atendimento às leis de proteção de dados.

Saiba mais em:
Boas Práticas e GTFI: gtfi.org.br 
Visipec: http://www.visipec.com/
Visipec FAQ: Perguntas Frequentes (PT); Frequently Asked Questions (EN).
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Testes de avaliação
(período de um ano de transações)

Testes  Iniciais¹²
(amostras mensais de transações)

Mirassol d'Oeste (Mato Grosso)

Base de Análise:
Período de Transações:
Diretos vs SIF: Jan-Dez/2018  (1 
ano).
Indiretos vs Diretos: Ago/2016 -
Jul/2017  (1 ano).

Dados Gerais:
Total de diretos: 678
Total de indiretos nível 1: 4033
Média indireto/direto: 5,9

Protocolo: Boas Práticas - GTFI
99,9% dos fornecedores diretos 
em  conformidade com as Boas 
Práticas.

Live Cattle Exports (Pará)

Base de Análise:
Período de Transações:
Indiretos vs Diretos: Ago/2019 -
Jul/2020  (1 ano)

Dados Gerais:
Total de diretos: 130 (amostra)
Total de indiretos nível 1: 1787
Média indireto/direto: 13,7

Protocolo: Boas Práticas - GTFI
93% dos fornecedores diretos 
em  conformidade com as Boas 
Práticas.

Rolim de Moura (Rondônia)

Base de Análise:
Período de Transações:
Diretos vs SIF: Ago/2018
Indiretos vs Diretos: Ago/2018  
(amostra 1 mês)

Dados Gerais:
Total de diretos: 911
Total de indiretos nível 1: 723
Média indireto/direto: 0,8

Protocolo: Boas Práticas - GTFI
100% dos fornecedores diretos em  
conformidade com as Boas Práticas.

Mirassol d'Oeste (Mato Grosso)

Base de Análise:
Período de Transações:
Diretos vs SIF: Jul-Ago/2018
Indiretos vs Diretos: Jul-Ago/2018  
(amostra 2 meses)

Dados Gerais:
Total de diretos: 685
Total de indiretos nível 1: 1732
Média indireto/direto: 2,5

Protocolo: Boas Práticas - GTFI
99,9% dos fornecedores diretos em  
conformidade com as Boas Práticas.

Mirassol d'Oeste (Mato Grosso)

Base de Análise:
Período de Transações:
Diretos vs SIF: Out/2018 
(amostra 1 mês).
Indiretos vs Diretos: Jun-Jul/2017  
(amostra 2 meses).

Dados Gerais:
Total de diretos: 144
Total de indiretos nível 1: 378
Média indireto/direto: 2,6

Protocolo: Boas Práticas - GTFI
99,3% dos fornecedores diretos em  
conformidade com as Boas Práticas.

25/mai/2021

Pioneirismo na avaliação de riscos de indiretos

¹  Testes preliminares da ferramenta, os quais não devem ser considerados como avaliação da cadeia de suprimento 
²Após o período destas análises, algumas configurações da ferramenta foram ajustadas.

24/jul/2020

https://gtfi.org.br/
http://www.visipec.com/
https://www.visipec.com/wp-content/uploads/2020/02/Perguntas_Frequentes.pdf
https://www.visipec.com/wp-content/uploads/2020/02/Frequently_Asked_Questions.pdf
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