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DESTAQUES GERAIS 
Aves, suínos e bovinos 

R$ 162 milhões foi o investimento no programa de bem-estar 
animal no Brasil em 2020. Incluindo capacitações dos 
colaboradores e parceiros, certificações, frota boiadeira, 
inovações e pesquisas, contemplando as unidades, granjas 
próprias, integradas e confinamento próprio.  

28.941 colaboradores, produtores integrados e 
motoristas terceiros foram treinados no tema. 

Em outubro foi celebrado o mês do Bem-Estar Animal com 
atividades em todas as plantas e corporativo. O que antes 
tinha duração de uma semana, passou a durar um mês. 

Disseminação e aplicação  
do Selo Bem-Estar-Animal JBS 

Tier 3 foi o resultado das iniciativas da Companhia no ranking 
global de bem-estar animal observados no The Business 
Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW). Em 2020, a JBS 
manteve sua colocação entre as melhores empresas do mundo. 
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 Desgaste de dentes :  Manutenção da 

politica de abolição da prática de 
desgaste de dentes. 
 
Castração Cirúrgica : 100% dos animais 
abatidos criados pela empresa foram 
manejados sem castração cirúrgica. 
 
Treinamento interno: 200 colaboradores 
treinados internamente  
 
Treinamento online: Mais de 50 
colaboradores treinados entre funcionários  
de abate e áreas corporativas, incluindo os 
responsáveis por Bem-estar Animal e 
lideranças de operação. 
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Construção de 124 mil vagas de creches 100% climatizadas 
e adequadas para garantir melhores parâmetros de bem-
estar animal, compromisso de alojar 100% das creches em 
ambientes climatizados até 2023. 
 
Construção de 16 mil posições para matrizes no sistema 
cobre e solta. 
 
Participação de discussão e alinhamentos com 
organizações de proteção dos animais (World Animal 
Protection e 3T Alliance). 
 
Implantação de incentivo financeiro aos integrados para 
adequação das estruturas produção atendendo às melhores 
práticas de BEA. 
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 Densidade: 43% das aves criadas abatidas 

com densidade menor que 30kg/m2, 
mantendo uma densidade média de 
35kg/m2, de forma geral, bem abaixo do 
máximo de 39kg/m2 definido como padrão 
pela companhia. 
 
Debicagem: Não é realizada a debicagem 
em frango de corte. 
 
Tempo de escuro: Tempo de escuro mínimo 
de 6 horas por dia. 
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Enriquecimento:  Em 2020, mais de 53 milhões de frangos de 
corte foram criados em granjas enriquecidas, com acesso à 
poleiros, fardos de maravalha e objetos para bicar. 
 
7,9% das granjas são aptas a fornecer enriquecimento às 
aves.  
 
Granja 4.0:  solução integrada de conectividade e 
inteligência artificial tem como benefício o monitoramento 
do bem-estar dos animais dentro das granjas, com sensores 
que fornecem informações em tempo real. Se 
acompanhados indicadores de temperatura e umidade do 
ambiente, qualidade do ar, peso e até o comportamento 
dos animais. 



AVES 
RELATÓRIO 2020 

Treinamento online: mais de 180 colaboradores foram treinados nas 
unidades de abate de aves e/ou áreas corporativas, entre eles, 
responsáveis pelo bem estar animal, analistas e coordenadores da 
garantia da qualidade e lideranças de operação. O treinamento foi 
ministrado pela BEA Consultoria, empresa credenciada pelo MAPA 
para capacitação especializada no manejo pré-abate. 
 
Treinamento interno: mais de 9.000 colaboradores receberam 
capacitação interna referente ao tema.  
 
Certificações:  03 unidades de abates de aves estão certificadas em 
Bem-Estar Animal Humane Farm Animal Care (HFAC). São elas: 
Amparo, Nova Veneza e Uberaba. Já a unidade de Itapetininga 
renovou sua certificação baseada na norma NCC (National Chicken 
Council), em auditoria reconhecida pela PAACO (Professional Animal 
Auditor Certification Organization). 
 
Implantação monitoramento BEA por vídeo CCTV (Circuito Interno de 
Televisão): foram instalados sistemas de monitoramento de vídeo nas 
unidades de abate de Itapiranga e Ipumirim, em Santa Catarina. 



BOVINO 
RELATÓRIO 2020 

Confinamentos JBS: Instalação de câmeras de 

monitoramento em mais 3 confinamentos da Friboi, 

para acompanhamento à distância do manejo no 

curral, totalizando 4 unidades que utilizam esse 

sistema. Treinamentos de 43 colaboradores em bem-

estar animal com empresa parceira especializada.  

 

Política de BEA: Disseminação da nova versão da 

Política de Bem-estar Animal aos colaboradores das 

unidades de abate e motoristas boiadeiros próprio, 

através de manual e vídeo orientativos. 

 

Treinamento online:  mais de 2400 colaboradores que 

trabalham no manejo nos currais e salas de abate e 

no transporte boiadeiro, foram treinados de forma 

online e ao vivo por empresas terceiras especializadas 

em bem-estar animal. 
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BOVINO 
RELATÓRIO 2020 

Eventos: Foram realizados 4 webinários junto ao Giro do Boi no canal rural com conteúdos voltados para saúde e o 

bem-estar animal com grandes especialistas dos temas abordados no Brasil com 3373 pessoas assistindo ao vivo e 11 

mil visualizações no site do Giro. 

 

Transporte Boiadeiro: A JBS ampliou sua frota de transporte boiadeiro de dois andares com elevador hidráulico 

adquirindo mais 42 carretas com a nova altura de 4,70 metros assegurando mais conforto e segurança aos animais 

totalizando mais de 300 carretas modernas e projetadas com o objetivo de promover o bem-estar animal durante o 

transporte. 

 
Reconhecimento: A Friboi foi convidada para participar do grupo de trabalho de bem-estar animal do GTPS(Grupo 

de Trabalho da Pecuária Sustentável) com o objetivo de disseminar conteúdos e informações acessíveis e criativas  

sobre o tema para pessoas interessadas em implementar práticas sustentáveis na pecuária brasileira 
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OBRIGADO 


