BEM-ESTAR ANIMAL

DESEMPENHO

43%

R$ 30,5
MILHÕES

2.600

é o que foi investido em
melhorias de Bem-Estar
Animal em 2016.

foi o número de pessoas
treinadas em 2016 em BemEstar Animal, considerando
funcionários da Companhia e
produtores.

BBFAW

MANUAL

O The Business Benchmark on
Farm Animal Welfare (BBFAW),
relatório de alcance global,
avalia a JBS desde 2014, e
desde então tem pontuado a
Companhia de forma
crescente, com notas acima da
média do setor.

BIOSSEGURIDADE

FROTAS

da produção de suínos adotam
o sistema de gestação coletiva.
Isso representa,
aproximadamente, 190 mil
fêmeas.

Em 2016, também foi
implementado o Manual de
Biosseguridade e Bem-Estar
Animal em todas as granjas
próprias e integradas, o que
reforça o compromisso da
Companhia com o tema.

A JBS ampliou a frota de
transporte boiadeiro de dois
andares, assegurando mais
conforto e segurança aos
animais.

PROJETOS DE DESTAQUE
2016

BOVINOS
TREINAMENTO NAS FAZENDAS
Desenvolvimento da Cartilha de Boas Prática de Manejo do
Grupo Etco (Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e
Ecologia Animal), fruto do trabalho da Faculdade de Ciências
Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” (FCAV-Unesp) direcionado a Bem-Estar
Animal, e aplicação do conceito por meio de treinamentos em
fazendas.

TRANSPORTE BOIADEIRO
A JBS lidera um projeto inédito no mercado brasileiro e lançou,
em 2016, um modelo de caminhão totalmente desenvolvido para
garantir o Bem-Estar Animal, com mais espaço e qualidade para
transporte de gado. A frota é operada pela JBS Transportadora,
empresa do grupo que presta serviços de transporte de animais
e produtos, e foi desenvolvida para ser o mais confortável
possível para os animais, com altura interna mais adequada,
divisórias internas sem pontas e um elevador hidráulico, que
torna a entrada e saída dos animais mais organizada e
proporciona um manejo tranquilo da boiada. Além disso, o
aumento na ocupação gera economia de 46 mil litros de diesel
por mês, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa na
atmosfera.

BOVINOS
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Está em curso no Brasil, atualmente, um projeto de pesquisa para aprimorar o processo de insensibilização dos animais. Realizado em
parceria com o Grupo ETCO - Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecologia Animal, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), o
estudo conta com a participação de Neville George Gregory e Troy John Gibson, professores da University of London e um dos maiores
especialistas em insensibilização de bovinos no mundo. Previsto para ser concluído em 2017, o projeto busca elevar a eficiência do processo
de atordoamento bovino, respeitando os preceitos de Bem-Estar Animal.

TREINAMENTO E NOVOS PROCEDIMENTOS NAS FÁBRICAS
Novos procedimentos foram adotados nas fábricas, de forma a tornar as ações ainda mais sólidas ao agregar ganhos de gestão do tema no
dia a dia. Assim, a Companhia elaborou um manual de padronização de equipamentos, infraestrutura nas instalações e identificação para
Bem-Estar Animal nas suas unidades produtivas. Além disso, a empresa adotou uniformes diferenciados para quem trabalha diretamente
com o tema, assim como quadro de gestão de indicadores, diário de bordo e relatório automático de indicadores de Bem-Estar Animal.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E AUDITORIAS INTERNAS
Em 2016, a fim de garantir a eficiência na implementação das práticas de Bem-Estar Animal, foram realizadas visitas técnicas da equipe
corporativa de Garantia da Qualidade em 100% das unidades de abate da companhia, onde foram conduzidas auditorias internas,
treinamentos dos colaboradores de curral, de sala de abate e de motoristas boiadeiros, além da implementação de procedimentos,
documentos e práticas humanitárias de manejo dos animais.

AVES
APOIO AOS PRODUTORES
Em 2016, a Companhia desenvolveu projetos de melhoria na
climatização dos aviários, obras para ajustes de infraestrutura,
padronização de documentos de registros e controles, treinamento
das equipes de incubatórios e granjas, projetos de substituição de
vacinação subcutânea em frango para vacinação de ovos e
certificação de fornecedores de “maravalha” (material que vai
compor a cama do aviário), entre outras ações adotadas para
melhoria do Bem-Estar Animal em diversos aviários da cadeia de
fornecimento. Novos projetos de melhoria são avaliados
constantemente, desenvolvidos pela Companhia ou em parceria
com universidades.

TREINAMENTOS NAS FÁBRICAS
Colaboradores das unidades de aves receberam treinamento da
ONG World Animal Protection (WAP). Para garantir eficiência dos
treinamentos e a aplicação do questionário com informações de
qualidade e Bem-Estar Animal pelas unidades, foram realizadas
duas auditorias em cada unidade de abate durante 2016.

AVES
AVALIAÇÃO EM BEM-ESTAR ANIMAL
A JBS desenvolveu e implantou uma avaliação de Bem-Estar Animal
em todas as suas unidades produtivas, para verificar a adoção das
práticas recomendadas. A Companhia também realizou
monitoramentos e verificações periódicas de acordo com o programa
Oficial de Autocontrole, que estabelece os procedimentos internos
para controle da qualidade e Bem-Estar Animal nas fábricas. Além
disso, foi criado um check-list específico para que a área de Garantia
da Qualidade avalie os indicadores de Bem-Estar Animal
trimestralmente, com o desenvolvimento de plano de ações
estruturados em casos de desvios. O check-list foi desenvolvido com
base nas legislações vigentes, assim como em recomendações
técnicas da WAP e de exigências de clientes e certificações. Em
2016, a companhia realizou duas auditorias em cada unidade de
abate de aves.
CONSULTORIA PARA VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE
INSENSIBILIZAÇÃO
Por meio da F&S Consulting, a companhia realizou um projeto para
confirmar a efetivação do processo de insensibilização do abate das
aves. Através do exame de eletroencefalograma (EEG), foi possível
comprovar cientificamente que os animais estavam insensibilizados
no momento do abate.

SUÍNOS
TREINAMENTO DE PRODUTORES
Em parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos
(ABCS), a companhia realizou treinamentos sobre Bem-Estar Animal
e demais práticas de produção em toda sua cadeia de suínos,
incluindo o transporte dos animais e a capacitação dos motoristas
das unidades do Centro-Oeste. Treinamentos para outras unidades
da empresa acontecerão ao longo de 2017.

AVALIAÇÃO EM BEM-ESTAR ANIMAL
A JBS desenvolveu e implantou uma avaliação de Bem-Estar Animal
em todas as suas unidades produtivas, para verificar a adoção das
práticas recomendadas. A Companhia também realizou
monitoramentos e verificações periódicas de acordo com o programa
Oficial de Autocontrole, que estabelece os procedimentos internos
para controle da qualidade e Bem-Estar Animal nas fábricas. Além
disso, foi criado um check-list específico para que a área de Garantia
da Qualidade avalie os indicadores de Bem-Estar Animal
trimestralmente, com o desenvolvimento de plano de ações
estruturados em casos de desvios. O check-list foi desenvolvido com
base nas legislações vigentes, assim como em recomendações
técnicas da WAP e de exigências de clientes e certificações. Em
2016, a companhia realizou duas auditorias em cada unidade de
abate.

