
    

 

 

POLÍTICAS GLOBAIS DE NEGÓCIO 

 

Política de Bem-Estar Animal 

A JBS está comprometida com elevados padrões de saúde e bem-estar animal, que promovem o bem-

estar dos animais sob nossos cuidados. O bem-estar animal está inserido em nossa cultura porque é a 

coisa certa a se fazer. Nós nos esforçamos continuamente para melhorar nossos esforços de bem-estar 

usando novas tecnologias e implementando as melhores práticas que atendem e excedem os requisitos 

regulamentares e diretrizes do setor. 

Estabelecemos e implementamos programas de bem-estar animal em nosso negócio globalmente para 

promover o manejo humanitário dos animais em nossa cadeia de suprimentos. Nossos programas de 

bem-estar animal são guiados pelas Cinco Liberdades reconhecidas internacionalmente e estabelecem 

práticas, controles, treinamento e documentação apropriados. O tratamento humanitário e o manejo 

dos animais sob nossos cuidados são tratados por meio de Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs), 

programas de verificação, auditorias e melhorias de processo destinadas a melhorar o bem-estar animal 

e a qualidade do produto. 

 

Política de Engajamento da Comunidade 

A JBS tem o compromisso de apoiar as comunidades onde vivemos e trabalhamos. Nós nos esforçamos 

para ser um bom vizinho e parceiro da comunidade. Aceitamos o papel importante que 

desempenhamos em nossas comunidades e acreditamos que não podemos realmente ser os melhores 

em tudo o que fazemos sem contribuir para a saúde e a prosperidade das comunidades em que 

operamos. Incentivamos nossos colaboradores a serem ativos na comunidade e temos uma longa 

história de parceria com uma ampla variedade de organizações sem fins lucrativos e de caridade em 

nossas comunidades. Também apoiamos iniciativas sociais como o programa de investimento 

comunitário Hometown Strong e o programa de faculdades comunitárias Better Futures nos Estados 

Unidos e o Instituto Germinare em São Paulo, Brasil, que fomentam o desenvolvimento de futuros 

líderes. 

 

Política de Cadeia de Fornecimento Livre de Desmatamento 

A JBS está comprometida com cadeias produtivas livres de desmatamento que protegem ecossistemas 

de alto valor, além de promover a conservação e o uso sustentável das florestas para melhorar a 
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qualidade de vida das pessoas que nelas vivem. Não toleramos o desmatamento ilegal e nos dedicamos 

a aprimorar a rastreabilidade em nossos negócios para garantir que nossos fornecedores cumpram 

nossas políticas. Reconhecemos que eliminar o desmatamento de nossas cadeias de abastecimento é 

fundamental para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater as mudanças climáticas. 

 

Política de Diversidade, Equidade e Inclusão 

A JBS está empenhada em garantir que todos os candidatos e colaboradores tenham oportunidades 

iguais de emprego, independentemente da raça, cor, etnia, nacionalidade, idade, condição de veterano, 

sexo, religião, deficiência, orientação sexual ou condição protegida por lei. A JBS também desenvolve e 

retém uma força de trabalho diversificada e inclusiva, reconhecendo que uma mistura diversificada de 

origens, habilidades e experiências maximiza nossa capacidade de atingir nossos objetivos e nos fornece 

uma vantagem competitiva sustentável. A JBS garantirá que apenas requisitos e procedimentos 

legítimos relacionados ao trabalho sejam usados com relação a recrutamento, emprego, promoção, 

transferência, disciplina, incluindo rescisão, remuneração, benefícios, rebaixamento, dispensa, 

treinamento e programas educacionais. 

 

Política de Meio Ambiente e Biodiversidade 

A JBS está comprometida com a gestão responsável dos recursos naturais necessários para produzir 

nossos produtos e alimentar milhões de famílias em todo o mundo. Nossos esforços de gestão se 

concentram em fazer mais com menos, maximizando nossa eficiência e incorporando as melhores 

práticas em nossas atividades diárias e em todas as nossas operações. Por meio da implementação de 

programas de gestão ambiental e da melhoria contínua do desempenho ambiental em nossas 

instalações, nos esforçamos para prevenir a poluição e proteger o meio ambiente. Todas as nossas 

operações são administradas de acordo com as leis e regulamentos ambientais. 

Nossa visão é ser um líder do setor na sustentação do ar, da água e da terra, minimizando os recursos 

necessários para produzir produtos alimentícios de qualidade e reduzindo os resíduos gerados durante 

nossos processos de produção. Fortalecemos continuamente nosso compromisso ambiental e 

evoluímos nossa abordagem para atender às novas demandas, ao mesmo tempo em que atendemos às 

necessidades de nossos colaboradores, clientes, stakeholders e comunidades onde vivemos e 

trabalhamos. Promovemos um modelo de melhoria contínua e reconhecemos que a proteção 
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ambiental, os ecossistemas naturais e a biodiversidade e a conservação de recursos fornecem valor e 

segurança para as gerações atuais e futuras. 

 

Política de Desperdício de Alimento 

A JBS tem o compromisso de atender às necessidades alimentares e nutricionais de uma crescente 

população global de forma sustentável. Nós nos esforçamos para fazer mais com menos, maximizando o 

uso eficiente de nossos recursos naturais e incorporando as mais recentes tecnologias, inovações e 

melhores práticas em nossos sistemas de produção de alimentos. Por meio da busca incessante pela 

excelência operacional, nossas equipes buscarão oportunidades de redução da perda de alimentos e 

implementar ações corretivas para evitar o desperdício. 

 

Política de Direitos Humanos 

A JBS está comprometida com os direitos humanos de acordo com os Princípios Orientadores das 

Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos. Operamos todas as nossas instalações em 

conformidade com as leis trabalhistas e de direitos humanos e seguimos rígidas políticas internas, 

incluindo nosso Código de Conduta e Ética, e programas que fornecem orientação adicional para melhor 

servir os nossos colaboradores. 

Não toleramos discriminação ou condições de trabalho inseguras e temos o compromisso de fornecer 

um ambiente de trabalho seguro para os nossos colaboradores. Proibimos o trabalho forçado, traficado 

e infantil, e respeitamos todas as leis aplicáveis de salários e horas de trabalho, como salário mínimo e 

compensação de horas extras, e todos os benefícios legalmente obrigatórios. Também respeitamos os 

direitos de associação de nossos colaboradores, de filiação a sindicatos e de negociação coletiva. Temos 

um processo de governança robusto para garantir a conformidade com nossa política de direitos 

humanos e esperamos que nossos parceiros de negócio sigam esses princípios éticos, conforme descrito 

em nosso Código de Conduta de Parceiros de Negócios. 
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Política de embalagem e reciclagem 

A JBS está comprometida em reduzir, reutilizar e reciclar a quantidade máxima de materiais e minimizar 

ou eliminar resíduos para aterros, enquanto pesquisa materiais e técnicas alternativas para minimizar o 

impacto ambiental. Acreditamos no conceito de economia circular, permitindo que mais embalagens 

sejam reutilizadas ou recicladas. Exploramos materiais alternativos que ofereçam reciclabilidade e 

tecnologias que nos permitem reduzir a quantidade necessária de embalagens, ao mesmo tempo em 

que mantemos rígidos requisitos de segurança do produto. Em nossas operações do dia a dia, 

continuaremos a melhorar as oportunidades de reciclagem e reduzir o resíduo gerado, utilizando 

tecnologias inovadoras e otimizando nosso desempenho. 

 

Política de Compra Responsável de Matéria-Prima 

A JBS está comprometida com a compra responsável e com a promoção da transparência em nossos 

negócios. Os nossos fornecedores contratados foram alertados sobre nosso Código de Conduta de 

Parceiros de Negócios, que exige que eles sigam todas as leis e regulamentos aplicáveis. Também nos 

esforçamos para estabelecer relacionamentos de longo prazo que contribuam para o progresso 

contínuo em nossos programas de compra e aquisição de matéria-prima. 

 

Política de Saúde e Segurança do Colaborador 

A JBS tem o compromisso de proporcionar um ambiente de trabalho saudável e condições de trabalho 

seguras para seus colaboradores. Não toleramos condições de trabalho inseguras e nos esforçamos para 

controlar ou eliminar todos os riscos do local de trabalho e reduzir o número de lesões e doenças 

relacionadas ao trabalho em nossas instalações. Ao implementar procedimentos robustos, governança e 

estratégias de gestão para garantir a adoção das melhores práticas, pretendemos melhorar 

continuamente o desempenho de saúde e segurança. Além disso, cumprimos todas as legislações e 

regulamentações aplicáveis. 
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Política de Uso de Água 

A JBS se dedica à gestão responsável dos recursos naturais necessários para produzir nossos produtos e 

alimentar milhões de famílias em todo o mundo. Em toda a empresa, nossa abordagem para a gestão da 

água é definida no nível corporativo, mas as metas e objetivos são definidos por cada instalação para 

garantir a propriedade e responsabilidade. Trabalhamos em estreita colaboração com as instâncias 

federal, estadual, municipal e local para abordar questões complexas e desenvolver soluções em 

conjunto. Por fim, cada instalação investe capital anualmente para garantir que esteja alinhada e 

comprometida com nossa Política Ambiental, ao mesmo tempo em que aborda os desafios locais de 

maneira adequada. A água desempenha um papel importante na produção de alimentos seguros. Isso 

exige seu uso diário, portanto estamos atendendo aos mais altos padrões de segurança alimentar. Para 

garantir que nossos esforços de conservação de água não interfiram na segurança alimentar, 

trabalhamos multifuncionalmente com nossas equipes de meio ambiente, engenharia, operações e 

qualidade e segurança alimentar ao projetar e implementar essas estratégias. 

 

 

 

 


