
BEM-ESTAR ANIMAL 



R$431,94 
MILHÕES foi o 
Investimento em 
bem-estar animal 
no Brasil em 2019, 
e contemplou as 
unidades, granjas 
próprias e 
integradas e frota 
boiadeira. 

01 

16.146 
colaboradores e 
produtores 
integrados e 
motoristas 
terceiros foram 
treinados no 
tema. 

02 

Mês do bem-
estar animal foi 
celebrado em 
outubro com 
atividades em 
todas as plantas e 
corporativo. O 
que antes tinha 
duração de uma 
semana, passou a 
durar um mês. 

03 
Lançamento do 
Selo Bem-estar 
animal JBS. 

04 
O bem-estar 
animal foi 
adicionado aos 
temas de 
denúncia da 
Linha Ética JBS. 

05 



GESTAÇÃO COLETIVA 

58%  das matrizes nesse 
sistema 

IMUNOCASTRAÇÃO 

método utilizado em 100% 
dos casos 

APARA DE DENTE 

Prática abolida pela 
companhia 

SUÍNOS 



SUÍNOS 

1. 

Revisão das normas técnicas de bem-estar 
animal e treinamento em todas as unidades a 
respeito de sua aplicação prática. 

2. 

Treinamentos de equipe, campanhas de 
conscientização e/ou investimentos para 
melhorias estruturais realizados em todas as 
unidades de suínos. 



Densidade Debicagem Tempo de escuro 

AVES 

Média de 35kg/m2, 
bem abaixo do 
máximo de 39kg/m2 
definido pela 
companhia. 

Não é realizada a 
debicagem em 
frango de corte. 

Tempo de escuro 
mínimo de 6 horas 
por dia. 



AVES 

1. 

Certificações como NCC-PAACO, de Frango Caipira, de 
Frango orgânico e Frango “vegetal” renovadas. Nova 
conquista do selo Certified Humane para o Frango Da 
Granja. 

2. 

Investimento de € 77,7milhões em aviários para 
modernização, climatização e ampliação. Foi 
construído mais de 1,5 milhão de m2. 

3. 

Revisão das normas técnicas de bem-estar animal e 
treinamento em todas as unidades a respeito de sua 
aplicação prática. 



1. Patrocínio do desenvolvimento e lançamento do manual “Boas práticas de manejo no curral” em parceria com o Grupo 
Etco (Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecologia Animal), da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de 
Jaboticabal/ SP. Um total de 20 mil exemplares foi impresso e entregue aos pecuaristas fornecedores da companhia. 

2. Entrega de 20mil kits de bem-estar animal para os fornecedores de gado. Esses materiais são compostos por bandeiras 
de manejo, pôster e livreto ilustrado com orientações que visam facilitar a lida com o gado no dia a dia das fazendas. 
Clique aqui e assista ao vídeo dessa campanha. 

3. Renovação da certificação Selo da Cadeia de fornecimento nas 36 unidades da Friboi (total de 100% ativo em 2019), o 
que atesta o seu compromisso com as diretrizes da certificação que contempla critérios que garantem a segurança dos 
alimentos, processos de rastreabilidade e, principalmente, elevadas exigências relacionadas a bem-estar animal. 

BOVINOS 

https://www.youtube.com/watch?v=_ktZypszxA8&list=PLiurpHYTSR1xMsJ8biQ_eyLl0OY8YzbZ4&index=6&t=20s


4. Certificação PAACO (Professional Animal Auditor Certification 
Organization) em 15 unidades da Friboi, sendo 10 renovações e 5 novas 
certificações. 

5. Treinamento para os colaboradores das unidades de Goiânia, Senador 
Canedo e Mozarlândia, no estado de Goiás, ministrado pela convidada 
internacional e autoridade mundial no assunto, Erika Voogd, em 
parceria com o Instituto Certified Humane. 

6. Indicação da Friboi como case de sucesso do livro “O bem-estar 
animal no Brasil e na Alemanha”, lançado pela Câmara de Comércio e 
Indústria Brasil – Alemanha, única empresa brasileira a ser citada dentro 
do capítulo de bovinos de corte. 

7. Iniciou-se um projeto de implantação de um sistema de câmeras de 
monitoramento nos currais de manejo dos confinamentos da JBS, para 
que os trabalhos realizados nesse local possam ser monitorados à 
distância. 

8. A pesquisadora americana Temple Grandin, e também referência 
mundial no tema, visitou a unidade II da JBS em Campo Grande/MS 
onde teve a oportunidade de palestrar aos colaboradores sobre a 
importância do bem-estar animal na produção de proteína. 

BOVINOS 




