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DESEMPENHO 2017 

Gestação 

coletiva 
das matrizes 

suínas estão em 

sistema de 

R$ 14,7 

MILHÕES 

é o que foi investido em 

melhorias de Bem-Estar 

Animal em 2017. 

14.800 
foi o número de pessoas 

treinadas em 2017 em 

Bem-Estar Animal, 

considerando funcionários 

da Companhia e 

produtores. 

JBS foi classificada no 

    Nível 2 do ranking Global 

de Bem-Estar Animal (as 

categorias variam de 1 a 6). 

A companhia passou do Nível 3 

para o Nível 2 devido a suas 

boas práticas e transparência  

no tema.  

A Companhia assumiu, em 2017, o 

compromisso de comprar ovos comerciais, que 

são utilizados como ingredientes em seus 

produtos, somente de galinhas criadas livres 

de gaiolas. Até 2020, os produtos fabricados 

pela JBS no Brasil não farão mais uso de ovos 

provenientes de animais confinados. 

Ovos livres 

BBFAW 

de gaiolas 

45% 
gestação coletiva no Brasil. 

Comitê de Bem-Estar Animal 

Criado em 2017, é integrado pelas áreas de 

Sustentabilidade, Qualidade, Agropecuária e 

Comunicação. 

Semana do Bem-Estar Animal 

campanha interna que durou uma semana e 

contou com atividades nas fábricas 

e na matriz da JBS, com a presença de 

especialistas sobre o tema. 



PROJETOS DE DESTAQUE 
2017 



Foram realizados treinamentos ministrados pela ONG WAP com equipes 

de Bem-Estar Animal em todas as unidades da empresa. Em 2017, foram 

16 horas de treinamento, que contou com a presença de 30 colaboradores. 

Os profissionais da JBS também foram treinados pela ABCS – Associação 

Brasileira dos criadores de suínos e pela ACCS – Associação Catarinense 

de Criados de Suínos sobre recepção e abate de suínos, foram treinados 

30 colaboradores que trabalham em unidades produtivas. 

TREINAMENTO REALIZADO POR EQUIPE EXTERNA 

SUÍNOS 

REVER 
FOTO Revisão das Normas Técnicas Corporativas e dos check-lists de Auditoria 

Interna para inclusão de pontos críticos com relação ao Bem-Estar Animal 

com o objetivo de aumentar o rigor das auditorias internas periódicas 

realizadas pelas unidades e consequentemente as tratativas dos desvios 

detectados, de forma que itens críticos ao Bem-Estar Animal sejam 

evitados. 

REVISÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO 

Em 2017, as notas das auditorias internas de Bem-Estar Animal foram 

incorporadas ao Painel Gerencial de Qualidade, de forma a facilitar a gestão 

e  acompanhamento dos resultados pelas gerências regionais, diretoria e 

equipe corporativa. Essa ação permitiu uma visibilidade maior dos resultados 

das unidades a respeito das práticas de Bem-Estar Animal, e 

consequentemente maior foco na resolução dos possíveis problemas 

detectados, tratados em planos de ações. Isso facilita também a identificação 

da necessidade de investimentos e sua aprovação e seu direcionamento.  

IMPLEMENTAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO 



AVES 

REVER 
FOTO 

Foi implementado em 2017, um painel de gestão específico para 

Bem-Estar Animal. O painel contempla 20 indicadores agropecuários 

de Bem-Estar Animal, referentes a treinamento de equipes, manejo, 

infraestrutura dos aviários e transporte, entre outros. Reúne a auto 

avaliação feita, todos os meses, por cada uma das unidades, dados 

que possibilitam monitorar as práticas e buscar aprimoramentos 

constantes. A maior parte dos itens abordados se refere a práticas 

que vão além do que é exigido por lei, o que reforça o compromisso 

da JBS em buscar as melhores referências sobre o tema. Em 2018, o 

painel de gestão será estendido às unidades de suínos. 

IMPLEMENTAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO AGROPECUÁRIO 

Durante o período, a ONG WAP treinou os times de Bem-Estar Animal 

de todas as unidades produtivas da Companhia. Foram 80 horas de 

treinamento, que contou com a presença de 150 colaboradores.  

TREINAMENTO REALIZADO POR EQUIPE EXTERNA 



AVES 

Em 2017, as notas das auditorias internas de Bem-Estar Animal foram 

incorporadas ao Painel Gerencial de Qualidade, de forma a facilitar a 

gestão e  acompanhamento dos resultados pelas gerências regionais, 

diretoria e equipe corporativa. Essa ação permitiu uma visibilidade 

maior dos resultados das unidades a respeito das práticas de Bem-

Estar Animal, e consequentemente maior foco na resolução dos 

possíveis problemas detectados, tratados em planos de ações. Isso 

facilita também a identificação da necessidade de investimentos e sua 

aprovação e seu direcionamento.  

IMPLEMENTAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO 

Revisão das Normas Técnicas Corporativas e dos check-lists de 

Auditoria Interna para inclusão de pontos críticos com relação ao BEA 

com o objetivo de aumentar o rigor das auditorias internas periódicas 

realizadas pelas unidades e consequentemente as tratativas dos 

desvios detectados, de forma que não conformidades relevantes ao 

Bem-Estar Animal sejam evitadas. 

REVISÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO 



Como o objetivo de disseminar informações ao público em geral e dar 

transparência à sua rotina, a Companhia lançou um vídeo institucional 

sobre o tema, que destaca os padrões adotados nas rotinas de trabalho, 

desde o embarque até a operação.  

VÍDEO INSTITUCIONAL LANÇADO 

BOVINOS 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DE BEM-ESTAR ANIMAL 

A JBS desenvolveu uma normativa com o objetivo de definir critérios e 

responsabilidades para o processo de trato de animais desde o embarque 

nas propriedades rurais até o abate na unidade produtiva, preservando o 

Bem-Estar Animal e obtendo produtos que cumpram normas de 

qualidade e de segurança do alimento. A Instrução prevê penalidades a 

qualquer atitude que possa ferir as cinco liberdades. O conhecimento 

dessa IN é requisito obrigatório antes da execução de atividades que 

envolvem o manejo de animais vivos. 

A JBS apoiou um projeto sobre avaliação da eficiência da 

insensibilização de bovinos, que teve por objetivo final assegurar a 

eficiência no atordoamento. O estudo foi conduzido por pesquisadores da 

Unesp e contou com a participação direta de Neville Gregory e John 

Gibson Troy, docentes na Universidade de Londres, referência mundiais 

no tema.  

PARCERIA UNESP E UNIVERSIDADE DE LONDRES 



BOVINOS 

A JBS desenvolveu em 2017 o Selo de Cadeia de Fornecimento. Voltado para certificar a Garantia de Origem (o que 

inclui o Bem-Estar Animal), facilita o processo de verificação do atendimento da companhia às exigências dos clientes 

e consumidores. As auditorias do programa são realizadas pelo Serviço Brasileiro de Certificações (SBC). 

SELO DA CADEIA DE FORNECIMENTO 

A JBS realizou campanha educativa para orientar sobre a correta vacinação do gado contra a febre aftosa. A ação Vacina Peão não se restringiu aos 

fornecedores da Companhia, atingindo pecuaristas de todo o Brasil. A campanha, de duração de 30 dias, contou com um site específico 

(www.vacinapeao.com.br) para hospedar o conteúdo da campanha, o que incluiu cartilhas, apresentações e folhetos. Também foram distribuídas 

seringas de alta tecnologia aos maiores fornecedores da JBS, que somados representam 50% do volume de abate da empresa. O modelo é 

reconhecido mundialmente como o mais seguro do mercado por reduzir o risco de acidentes com a agulha. 

CAMPANHA VACINAÇÃO AFTOSA 

Única do setor, no Brasil, que possui câmeras de monitoramento para avaliação dos indicadores de Bem-Estar Animal em 100% de suas unidades, a 

JBS acompanha o processo desde o desembarque até o abate do gado. Esse diferencial reforça a transparência nos procedimentos e contribui para a 

adoção as boas práticas.  

CÂMERAS DO MONITORAMENTO EM 100% DAS FÁBRICAS  

A frota boiadeira da JBS é renovada constantemente por veículos construídos para oferecer melhor acomodação e espaço para o gado, que contam 

com elevador hidráulico, que torna a entrada e saída dos animais mais organizada. Tais características diminuem o índice de contusões  e, 

consequentemente, o estresse dos animais. Em 2017, segundo ano das carretas com elevador em operação, foram incorporados à frota 158 novos 

veículos com padrões mais modernos. Essa frota equivale a cerca de 50% da frota total de veículos boiadeiros utilizados pela companhia no Brasil. 

Toda a frota passou a contar com um sistema de rastreamento, que permite detectar aceleração ou freadas bruscas, velocidade dos veículos, 

manobras em curvas e bloqueios de portas. Além disso, a JBS, em parceria com a Universidade Unesp, elaborou estudo focado no aprimoramento 

das carretas boiadeira, que apresentou melhorias inovadoras para o setor.  

MELHORIA NA FROTA BOIADEIRA 



S U S T E N T A B I L I D A D E  

e-mail: sustentabilidade@jbs.com.br 

e-mail: bemestaranimal@jbs.com.br 


