
Fundação: 2005

Localização: Itajubá, MG

Funcionários: 11-20

Faturamento: até 2 milhões

Principais produtos: rastreabilidade da 

cadeia produtiva de alimentos, 

integrando informações de todos os 

elos, do produtor ao consumidor.

Principais clientes: Carrefour, Walmart, 

Pão de Açúcar, Brazil Specialty Coffee 

Association (BSCA)

Mercados estrangeiros: Chile, Argentina, 

EUA

Site: www.agrotransparencia.com.br

Inovação para sustentabilidade

Alguns impactos associados à expansão da

atividade agropecuária nos biomas amazônico

e cerrado, tais como desmatamento e trabalho

análogo ao escravo, se tornaram temas

prioritários na agenda da sustentabilidade

global. Tendo esse contexto como pano de

fundo e de olho no potencial de contribuição

do setor agropecuário para o desenvolvimento

sustentável, nasce a empresa Safe Trace.

Fundada em 2005 na cidade de Itajubá (MG)

por dois jovens empreendedores,

universitários à época, Vasco Varanda Picchi e

Francisco Biazotto Neto, a Safe Trace alia

inovação e tecnologia no monitoramento da

cadeia produtiva de diversos produtos. A

empresa inaugurou suas atividades com o

rastreamento da carne bovina do pasto ao
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prato, utilizando tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) para

acompanhamento do animal e a internet para o cadastramento e disponibilização das

informações. Depois expandiu a expertise para outras cadeias de alimento, como

legumes, verduras, frango e peixe. A alta demanda no Brasil fez nascer a spinoff Safe

Trace Café, rastreando essa cadeia da semente à xícara.

Um dos destaques dos serviços de monitoramento da SafeTrace é a possibilidade de

consulta das informações dos produtos pelo consumidor. Há nos produtos rastreados um

QR Code (do inglês quick response) que pode ser acessado com celular com tecnologia

Android ou iOS. O consumidor então é redirecionado para o site da empresa, que indica

a origem e outros atributos do alimento, como qualidade sanitária, questões ambientais

e responsabilidade social. Outros serviços incluem o uso amostral do DNA para

contraprova de origem e um serviço de auditoria externa, realizada por empresa

especializada, que conta com visitas para acompanhamento, pesagem e

georeferenciamento, no caso da carne bovina.

Em função do alto grau de inovação do negócio, a empresa foi selecionada para

participar do projeto Inovação e Sustentabilidade nas Cadeias Globais de Valor – ICV

Global. A iniciativa é fruto da parceria entre a Agência Nacional de Promoção de

Exportações e Atração de Investimentos – Apex-Brasil e o Centro de Estudos em

Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas – GVces. O ICV Global busca contribuir para

a maturidade exportadora de micros e pequenas empresas – MPEs, tendo a

sustentabilidade como principal fator competitivo.

Quando a SafeTrace ingressou no ciclo inaugural do ICV Global (2014-2015), junto a

outras 9 MPEs, a empresa já reunia uma carteira de grandes clientes varejistas no

mercado nacional, como o Carrefour e o Walmart – rastreando produtos de seus

fornecedores. Sua experiência internacional até então era rastrear a cadeia do filé de

salmão congelado – de origem chilena e comercializado pelo Carrefour no Brasil.



Aprimoramento dos atributos de sustentabilidade de produtos e processos

O envolvimento da SafeTrace com projetos de sustentabilidade já era anterior ao ICV

Global, como por exemplo o projeto Origens do Brasil, em parceria com o Imaflora e

Instituto Socioambiental (ISA), que busca dar mais transparência às cadeias de produtos

da floresta, assegurando sua origem e ajudando o consumidor a identificar empresas

que respeitam Territórios de Diversidade Socioambiental, como o Xingu, na Amazônia.

Porém, logo no início do processo de formação do ICV Global, ao entender o estágio

da empresa frente a agenda de sustentabilidade (Anexo I: Diagnóstico de

Sustentabilidade), os empreendedores da SafeTrace identificaram modificações na

empresa e nos produtos que poderiam ser implementadas no curto prazo.

Uma delas é na própria plataforma de rastreamento da empresa. Anteriormente

focada na movimentação geográfica e qualidade dos produtos rastreados, a plataforma

passou a incluir também a verificação de atributos de sustentabilidade. “O que fizemos

foi incluir na rastreabilidade do produto critérios de sustentabilidade que nosso cliente

exige do fornecedor”, afirma Vasco.

Fonte: SafeTrace

O Pão de Açúcar foi um cliente

conquistado depois do projeto e que exigiu a

inclusão de critérios de sustentabilidade. A

plataforma de rastreabilidade da SafeTrace faz

a verificação do cumprimento da Política

Socioambiental de Compra de Carne Bovina

da rede varejista, construída em parceria com

a organização não governamental The Forest

Trust (TFT) e o Greenpeace.

Ela prevê que os frigoríficos se comprometam a abastecer o sistema eletrônico

da SafeTrace com detalhes sobre origem da carne e dados qualitativos de

sustentabilidade, relacionados a desmatamento ilegal e condições de trabalho por

exemplo, além de realizar o geomonitoramento do gado.

Outra mudança foi a formalização de processos, compromissos e visão de

sustentabilidade da empresa. “Com o ICV Global, reforçamos a sustentabilidade dentro

da empresa e passamos a incluir em todos nossos projetos e produtos. Deixou de ser

algo pontual. E coincidiu com a época em que estávamos fazendo uma renovação da

nossa tecnologia, então já pudemos incluir novos atributos de sustentabilidade na

nossa plataforma de rastreabilidade”, explica Vasco.

Ao modificar atributos de rastreabilidade do produto e formalizar o

compromisso com a sustentabilidade, a SafeTrace também alterou sua comunicação,

aprimorando argumentos de venda, explicitando seus diferenciais e divulgando de

forma acessível informações sobre sustentabilidade dos produtos para os

consumidores. Por exemplo, ao comprar uma carne rastreada pela SafeTrace o

consumidor pode acessar um QR Code na embalagem que direciona para o site da

empresa e mostra a origem do produto (localização do frigorífico) e um mapa de

terras indígenas próximas (assegurando que não provém de áreas ilegais).



Como reconhecimento a trajetória, avanços e validação do modelo de negócios, a

SafeTrace foi vencedora da categoria Soluções para Indústria do prêmio InovAtiva 2017,

realizado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e pelo Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), com execução da Fundação

Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI), além de ter sido uma das 14

startups selecionadas para o Fb Start, do Facebook.

Novo posicionamento em mercados nacional e internacional

Apesar da experiência prévia com operações internacionais, como a rastreabilidade de

fornecedores de peixe do Chile do Carrefour Brasil, uma importante contribuição do ICV

Global foi dar mais clareza e definir estratégias para a expansão internacional da

empresa. “Quando criamos a empresa, já tínhamos a certeza de que não é um serviço

somente para o mercado brasileiro. Só que não sabíamos quando e para onde se

expandir internacionalmente. O projeto nos ajudou em relação a isso”, afirma Vasco.

Para apoiar na construção deste caminho de expansão, uma das ferramentas que o

projeto utiliza é o Canvas – Modelo de Negócio (Anexo II: Canvas - Modelo de negócio

para a Exportação), para que as empresas repensem o negócio a luz de um novo

mercado internacional. E foi utilizando este framework que Vasco conseguiu organizar e

sistematizar possibilidades de avançar no mercado internacional.

Anteriormente, operações internacionais de rastreabilidade surgiam somente de

forma passiva, quando atuais clientes brasileiros pediam para rastrear fornecedores de

produtos provenientes de outros países. Com o projeto, a SafeTrace passou a ter uma

abordagem ativa: (1) oferecendo para atuais clientes brasileiros a rastreabilidade de

produtos de seus fornecedores estrangeiros ou até (2) verificando com clientes atuais a

possibilidade de atuar em filiais internacionais.

“Uma ótima contribuição do projeto foi que agora temos um melhor

entendimento do mercado internacional e aplicamos isso no processo de vendas

para os nossos clientes que são multinacionais no Brasil. Por exemplo, o Carrefour

Brasil é nosso cliente, mas poderíamos passar a rastrear produtos de unidades

deles em outros países”, explica Vasco.

Outra ferramenta que ajudou a SafeTrace a aprimorar a proposta de venda de

rastreabilidade com critérios de sustentabilidade, tanto para o mercado nacional quanto

para o internacional, foi a Matriz de Materialidade (Anexo III: Matriz de Materialidade).

No projeto, a Matriz é utilizada para identificar quais temas da sustentabilidade são os

mais relevantes para as empresas participantes. Depois de fazer o exercício de

Materialidade para a SafeTrace, os empreendedores vislumbraram o potencial dessa

ferramenta e passaram a aplicá-la para seus clientes.

Ao ter uma maior compreensão do que é relevante para eles em termos de

sustentabilidade, a empresa passou a desenvolver argumentos de venda mais adequados

para cada cliente. “Quando fizemos o exercício de materialidade para nossos clientes do

varejo, passamos a ter mais clareza do que é relevante para ele. Assim no momento da

venda já trazemos o quanto a rastreabilidade é importante para sua xxxxxxxx



estratégia de sustentabilidade”, conta Vasco.

Mais um avanço da empresa foi o aprimoramento do relacionamento com

stakeholders nacionais e internacionais relacionados a sustentabilidade, ampliando sua

atuação e buscando novas oportunidades. A SafeTrace participa hoje do Grupo de

Trabalho de Pecuária Sustentável (GTPS), que reúne diferentes elos da cadeia de valor da

pecuária bovina para pensar sua atividade de forma responsável, principalmente na

Amazônia e no Cerrado.

Ainda, estão em parceria com organizações não governamentais internacionais, como

o Greenpeace, desenvolvendo projetos para aumentar a produtividade da pecuária para

reduzir o desmatamento, principalmente no Xingu, região amazônica brasileira e a The

Nature Conservancy (TnC), que trabalha em escala global para a conservação do meio

ambiente e contratou a SafeTrace para realizar a rastreabilidade de propriedades visando

combater o desmatamento em um município do Pará. O projeto começou com a

rastreabilidade de uma região pequena, mas foi se desenvolvendo e o faturamento

passou de R$10 mil reais/ano para R$100mil reais/ano, atualmente.

Avanços na exportação

Por meio do contato com o projeto ICV Global, a SafeTrace participou de duas

importantes atividades de promoção comercial internacional organizadas pela Apex-

Brasil: a interação com compradores internacionais trazidos pela Brazil Specialty Coffee

Association (BSCA) durante a Copa do Mundo no Brasil, em 2014 e a participação no

estande do Brasil na Expo Milão, em 2015, que reuniu 144 países durante 184 dias para

discutir formas de produção sustentável de alimentos.

Selo para cafés especiais feito pela 

SafeTrace para a Brazil Specialty
Coffee Association

Essas atividades foram fundamentais para

aumentar o volume da rastreabilidade de café feitas

em parceria com a Brazil Specialty Coffee Association.

Há 3 anos, a SafeTrace produzia 20 mil selos de origem

de cafés por mês para a Associação. Atualmente,

emitem uma média de 200 mil selos/mês, somando

aproximadamente 3 milhões de selos nesse período de

3 anos. Após receber os selos, os cafés são exportados

pela BSCA para o Japão e EUA, por exemplo

Além de expandir os negócios com café, as atividades também fomentaram o

contato da SafeTrace com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes

(ABIEQ), que pode gerar novas oportunidades.

A SafeTrace também ampliou a rastreabilidade de fornecedores internacionais de

clientes brasileiros desde o começo do projeto. Por exemplo, os contratos de

rastreabilidade de peixe dos fornecedores do Carrefour no Chile passaram de US$

3.000,00/ano para US$ 30.000,00/ano. E, além de expandir o volume, a empresa

também tem aumentado a diversidade e país de origem dos produtos, rastreando

também uvas provenientes da Argentina.

E muitas outras oportunidades ainda estão por vir, após as interações da

xxxxxxxx



empresa realizadas na rodada de negócios Brazilian Sustainable Solutions – BSS, etapa

final do ICV Global - realizada em agosto de 2017. Na ocasião, estiveram presentes 15

compradores de 8 países (África do Sul, Peru, Colômbia, Nigéria, Letônia, Israel, Taiwan e

China), além de 5 trading companies interessadas em conhecer empresas do projeto.

Novos horizontes

Segundo Vasco, a principal

dificuldade da SafeTrace para expandir

sua operação internacional é o timming
dos negócios a nível nacional e

mundial: os clientes nacionais atuais

não têm desejado expandir a

rastreabilidade de fornecedores

internacionais de forma espontânea. A

empresa então está apostando em

desenvolver o mercado internacional

por conta própria, buscando novos

clientes e conversando com

distribuidores e representantes. Os

esforços de exportação têm sido

divididos entre os sócios da empresa:

dois estão focados no mercado

americano e um na América Latina. Um

dos sócios inclusive participou da

Missão Brasil-Argentina da InovAtiva

Brasil, uma parceria do Ministério da

Indústria, Comércio Exterior e Serviços

(MDIC), Sebrae e Apex-Brasil, que levou

15 startups brasileiras para uma

semana de prospecção de negócios na

Argentina, em outubro de 2017.

Em termos de produto, a SafeTrace

tem cada vez emitido menos selos

impressos e investido na estratégia de

instalação de softwares no sistema de

impressão já utilizado pelos próprios

clientes. Essa alteração permite a

redução de custos de impressão e de

mão de obra, além de tornar a

operação mais fácil, o que pode facilitar

a expansão internacional já que o QR

Code com informações de rastre-

abilidade pode ir direto na impressão

do rótulo da embalagem do cliente.

Apesar das dificuldades, há boas perspectivas. A tendência é a empresa crescer,

tendo em vista as crescentes exigências socioambientais do mercado externo, com

reflexos na criação de um ambiente de maior controle pelos produtores brasileiros.

Principais destaques e avanços da empresa ao longo do 
projeto

Modificações 
de produto

Inclusão da verificação de critérios de 
sustentabilidade no sistema de rastreamento da 
empresa, que antes contava somente com 
controle da movimentação geográfica e 
qualidade dos produtos rastreados

Modificações
na comunicação

- Divulgação de informações sobre 
sustentabilidade dos produtos para os 
consumidores através de um QR Code na 
embalagem
- Aprimoramento dos argumentos de venda, 
explicitando seus diferenciais de sustentabilidade

Relacionamento 
com 
stakeholders 
nacionais e 
internacionais 

- Participação no Grupo de Trabalho (GT) de 
Pecuária Sustentável, que reúne diferentes elos 
da cadeia de valor da pecuária bovina 
- Parceria com organizações não governamentais 
internacionais, como Greenpeace e a The Nature 
Conservancy (TnC) para projetos relacionados 
rastreabilidade de desmatamento e pecuária

Novos clientes

Pão de Açúcar: sistema de rastreabilidade da 
SafeTrace é utilizado para cumprimento da 
Política Socioambiental de Compra de Carne 
Bovina da rede varejista

Premiações

Vencedora da categoria Soluções para Indústria 
do prêmio InovAtiva 2017 realizado pelo 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC) e pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 
com execução da Fundação Centros de 
Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI)

Envolvimento 
em atividades
da Apex-Brasil

- Interação com compradores internacionais 
trazidos pela Brazil Specialty Coffee Association
(BSCA) durante a Copa do Mundo no Brasil, 2014 
- Participação no estande do Brasil da Expo 
Milão, em 2015, que reuniu 144 países durante 
184 dias para discutir formas de produção 
sustentável de alimentos

Operações 
internacionais 
antes do 
projeto

Rastreabilidade de fornecedores internacionais 
de clientes brasileiros, como fornecedores de 
peixe do Chile, a pedido do Carrefour Brasil

Operações
internacionais 
depois do 
projeto

- Ampliação da rastreabilidade de fornecedores 
internacionais (contratos de rastreabilidade de 
peixe dos fornecedores do Carrefour no Chile 
passaram de US$ 3.000,00/ano para US$ 
30.000,00/ano)
- Aumento da diversidade e país de origem dos 
produtos rastreados, ex. uvas da Argentina
- Aumento da parceria com a Brazil Specialty
Coffee Association (nos últimos três ano, a 
emissão de selos de origem para a associação 
amento de 20 mil para 200 mil selos/mês)

Participação em
missões 
internacionais 
para além do 
projeto

Participação na Missão Brasil-Argentina da 
InovAtiva Brasil, uma parceria do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), 
Sebrae e Apex-Brasil, em outubro de 2017. 



ANEXOS

I. Diagnóstico de Sustentabilidade

O diagnóstico de sustentabilidade é uma ferramenta de análise de práticas de

sustentabilidade de empresas desenvolvido pelo GVces e adaptado especificamente

para as MPEs participantes do projeto ICV Global. Ele é aplicado com as empresas na

segunda oficina de formação do projeto e visa ser um instrumento para diagnosticar e

orientar seu comportamento empresarial e práticas de gestão de sustentabilidade. O

diagnóstico está estruturado em 5 dimensões, 11 critérios e 58 indicadores, conforme

figura a seguir:

II. CANVAS – Modelo de Negócio voltado para exportação

O CANVAS – Modelo de Negócio é uma ferramenta desenvolvida por Alex

Osterwalder e Yves Pigneur para ajudar empresas a estruturar seu modelo de negócio.

Ela tem seguinte formato e quadrantes:

No ICV Global, o CANVAS foi adaptado para que seja uma ferramenta voltada para

estruturação da exportação. Ele é utilizado na segunda oficina de formação do projeto

para auxiliar as Micro e Pequenas participantes a estruturar seu modelo de negócio e

projeto de exportação, utilizando atributos sustentabilidade como proposta de valor.

Crédito: Alex Osterwalder http://businessmodelalchemist.com/

http://businessmodelalchemist.com/


ANEXOS

III. Matriz de Materialidade

A Matriz de Materialidade é uma ferramenta utilizada para identificar quais temas

da sustentabilidade são os mais relevantes para o negócio. Ela é aplicada com as MPEs

participantes na terceira oficina do ICV Global, após as empresas preencherem o

Diagnóstico de Sustentabilidade (Anexo III). Para definir quais são esses temas e

construir a Matriz, a empresa leva em consideração não só sua percepção sobre a

relevância desse tema (eixo horizontal), mas também a relevância desse tema para os

seus públicos de relacionamento (eixo vertical), conforme exemplo abaixo:
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Relevância para a empresa

Legenda:

Temas da Sustentabilidade 


