PLANO DE TRABALHO JBS
CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA OPERAÇÕES COM GADO E PRODUTOS BOVINOS EM ESCALA INDUSTRIAL NO BIOMA AMAZÔNIA

Sistema de Monitoramento Socioambiental das Fazendas Fornecedoras de Gado da JBS
A JBS possui mecanismos e procedimentos estabelecidos para o monitoramento diário da compra de gado que visam assegurar que a Companhia não adquira gado bovino
proveniente de fazendas que tenham desmatado florestas nativas dentro do Bioma Amazônia após outubro de 2009; que estejam localizadas dentro de Terras Indígenas e
Unidades de Conservação Ambiental; que estejam na lista pública de áreas embargadas pelo IBAMA por desmatamento ilegal; ou na lista pública de empregadores que
utilizaram práticas de trabalho análogo ao escravo ou degradante do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Este conjunto de mecanismos e procedimentos compõe o “Sistema de Monitoramento Socioambiental das Fazendas Fornecedoras de Gado” da JBS, que é formado por
dois processos de análise que atuam de forma integrada: o monitoramento geoespacial das propriedades e o monitoramento do cadastro de fornecedores de gado da
Companhia, realizado a partir de informações das listas públicas do MTE e IBAMA.

PLANO DE TRABALHO
Apresenta as ações e estratégias adotadas pela JBS para o cumprimento do Compromisso Público sobre os
"Critérios Mínimos para Operações com Gado e Produtos Bovinos em Escala Industrial no Bioma Amazônia"
(Junho de 2015)
CRITÉRIOS
1. DESMATAMENTO ZERO
NA CADEIA DE SUPRIMENTO
Nenhum novo desmatamento para
pecuária será aceito depois de 05 de
outubro de 2009.

AÇÕES
1- Monitoramento Geoespacial das Propriedades
Realiza a sobreposição digital das coordenadas geográficas ou mapas georreferenciados das propriedades
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fornecedoras de gado da Companhia com bases de dados geográficos oficiais (PRODES e DETER ) para
verificação do critério de desmatamento de florestas nativas dentro do Bioma Amazônia após outubro de
2009.

(FORNECEDORES DIRETOS: ações 1 e 2)

A JBS monitora diariamente a conformidade socioambiental de 100% das propriedades que fornecem gado
à Companhia, localizadas no Bioma Amazônia, através do monitoramento geoespacial das propriedades.

(FORNECEDORES INDIRETOS: ação 3)

NOTA: Em maio de 2015 cerca de 71% da compra de gado da Companhia foi realizada de fazendas fornecedoras
monitoradas através de mapas georreferenciados.

2- Monitoramento do Cadastro de Fornecedores de Gado

STATUS
Implementado
(Totalmente em Operação)
Auditoria 2014 (ano base
2013): 99,75% de
conformidade com os
“Critérios Mínimos”.
Auditoria 2015 (ano base
2014): 99,97% de
conformidade com os
“Critérios Mínimos”.

Implementado
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Realiza o download diário da lista pública de áreas embargadas pelo IBAMA por desmatamento ilegal, a
partir de seu website oficial, e o cruzamento das informações desta lista com os dados cadastrais
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(CPF/CNPJ) dos fornecedores de gado da Companhia. Os fornecedores cujo CPF/CNPJ estão presentes na
lista pública do IBAMA têm as fazendas vinculadas a este CPF/CNPJ bloqueadas automaticamente para
compra de matéria-prima no sistema Enterprise Resource Planning (ERP) da Companhia.
A JBS monitora diariamente a conformidade socioambiental de 100% das propriedades que fornecem gado
à companhia, localizadas em todo o Brasil, através do monitoramento do cadastro de fornecedores de
gado da Companhia.

3- GTA-Verde

(Totalmente em Operação)
Auditoria 2014 (ano base
2013): 99,75% de
conformidade com os
“Critérios Mínimos”.
Auditoria 2015 (ano base
2014): 99,97% de
conformidade com os
“Critérios Mínimos”.

Em andamento

Trabalhar em parceria com o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério da Agricultura (MAPA) para a
implantação de um novo procedimento obrigatório para emissão das Guias de Transito Animal (GTAs) que
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realize a consulta prévia da lista pública de áreas embargadas pelo IBAMA por desmatamento ilegal. Para
aquelas propriedades (fornecedores de gado direto e indireto) presentes na lista pública de áreas
embargadas pelo IBAMA não seriam emitidas GTAs, evitando assim a entrada de animais provenientes de
fazendas com desmatamento no mercado nacional de comercialização de gado.
A JBS tem trabalhado em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes
(ABIEC) e com apoio do MPF para o desenvolvimento da GTA-Verde.

2. REJEIÇÃO À INVASÃO DE TERRAS
INDÍGENAS E ÁREAS PROTEGIDAS
EMPRESA e seus produtos devem ser
isentos de envolvimento com invasão de
terras indígenas e áreas protegidas por
legislação federal, estadual ou municipal.

3. REJEIÇÃO AO TRABALHO ESCRAVO
A EMPRESA deve assinar e cumprir
estritamente o Pacto Nacional de
Erradicação do Trabalho Escravo.

4- Monitoramento Geoespacial das Propriedades
Realiza a sobreposição digital das coordenadas geográficas ou mapas georreferenciados das propriedades
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fornecedoras de gado da Companhia com bases de dados geográficos oficiais (FUNAI e MMA ) para
verificação do critério de invasão de áreas protegidas como Terras Indígenas e Unidades de Conservação
Ambiental.
A JBS monitora diariamente a conformidade socioambiental de 100% das propriedades que fornecem gado
à companhia, localizadas no Bioma Amazônia, através do monitoramento geoespacial das propriedades.

5- Monitoramento do Cadastro de Fornecedores de Gado
Realiza o download diário da lista pública de empregadores que utilizaram práticas de trabalho análogo ao
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escravo ou degradante do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) , a partir de seu website oficial, e o
4
cruzamento das informações desta lista com os dados cadastrais (CPF/CNPJ) dos fornecedores de gado da
Companhia. Os fornecedores cujo CPF/CNPJ estão presentes na lista pública do MTE têm todas as fazendas
vinculadas a este CPF/CNPJ bloqueadas automaticamente para compra de matéria-prima no sistema
Enterprise Resource Planning (ERP) da Companhia.

Implementado
(Totalmente em Operação)
Auditoria 2014 (ano base
2013): 99,75% de
conformidade com os
“Critérios Mínimos”.
Auditoria 2015 (ano base
2014): 99,97% de
conformidade com os
“Critérios Mínimos”.

Implementado
(Totalmente em Operação)
Auditoria 2014 (ano base
2013): 99,75% de
conformidade com os
“Critérios Mínimos”.
Auditoria 2015 (ano base

A JBS monitora diariamente a conformidade socioambiental de 100% das propriedades que fornecem gado
à companhia, localizadas em todo o Brasil, através do monitoramento do cadastro de fornecedores de
gado da Companhia.

2014): 99,97% de
conformidade com os
“Critérios Mínimos”.

NOTA: A JBS é signatária do "Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho" desde 2007 e é a primeira empresa do setor
de alimentos no Brasil a tornar-se associada do Instituto Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho (InPACTO)
(www.inpacto.org.br).

4. REJEIÇÃO À GRILAGEM E
À VIOLÊNCIA NO CAMPO
A EMPRESA excluirá de sua lista de
fornecedores diretos ou indiretos, a partir
da ciência inequívoca da EMPRESA,
aqueles produtores acusados por grilagem
pelo Ministério Público ou por Institutos
de Terra federal ou estaduais, ou
comprovadamente envolvidos na
promoção de conflitos agrários com base
em denúncias do Ministério Público. O
retorno ao fornecimento dar-se-á a partir
da assinatura de um TAC ou o não
acolhimento da denúncia.

5. SISTEMA DE RASTREABILIDADE
DE PRODUÇÃO MONITORÁVEL,
VERIFICÁVEL E REPORTÁVEL
Gado e produtos bovinos só poderão ser
fornecidos por fazendas ou grupos
formalmente comprometidos com a
adoção de um sistema de rastreabilidade
confiável que, além das exigências atuais,
incluam claras exigências ambientais
destinadas a eliminar o desmatamento.

Implementado

6- Lista do Ministério Público Federal (MPF)
A partir da assinatura do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) Amazônia Legal, entre a JBS e o Ministério
Público Federal (MPF), em março de 2013, o bloqueio de fornecedores de gado da Companhia envolvidos
com grilagem de terra, violência no campo e outros conflitos agrários, em ações acolhidas no âmbito do
MPF, se dará imediatamente após a previa comunicação do MPF à empresa.
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Os fornecedores de gado da Companhia cujo CPF/CNPJ estejam presentes nas informações fornecidas
pelo MPF à empresa, terão as fazendas vinculadas a este CPF/CNPJ bloqueadas automaticamente para
compra de matéria-prima no sistema Enterprise Resource Planning (ERP) da Companhia.

(Sistema de bloqueio
automático de fornecedores
da JBS em funcionamento para
efetuar os bloqueios de
cadastro de fornecedores
irregulares informados pelo
MPF)

NOTA: Durante o ano de 2014 a JBS não recebeu nenhuma informação oficial do MPF relativa a casos de pecuaristas
envolvidos com grilagem de terra, violência no campo e outros conflitos agrários, em ações acolhidas no âmbito do
MPF.

7- Auditoria do Compromisso Público da JBS
A JBS realiza anualmente auditoria de terceira parte, baseada no Termo de Referência (TdR) acordado
entre as partes, com o objetivo de avaliar de modo independente as operações de compra de gado de
fazendas localizadas no Bioma Amazônia e os processos de monitoramento de fornecedores da Companhia
que possibilitem identificar se a empresa atendeu aos critérios assumidos no Compromisso Público sobre
os "Critérios Mínimos para Operações com Gado e Produtos Bovinos em Escala Industrial no Bioma
Amazônia"
A JBS publica o relatório de auditoria, com seus resultados e apontamentos, no website da empresa nas
versões em português e inglês. (www.jbs.com.br)

8- Rastreabilidade dos Produtos
Através do programa “Confiança desde a Origem”, a JBS disponibiliza aos seus clientes e consumidores, de
maneira simples e transparente, informações sobre a origem da carne. O acesso às informações, como a
planta frigorifica da JBS que processou o produto e a fazenda de onde veio sua matéria-prima, pode ser
feito no website http://www.confiancadesdeaorigemjbs.com.br/, a partir do preenchimento do número

Implementado
(Totalmente em Operação)
Auditoria 2014 (ano base
2013): 99,75% de
conformidade com os
“Critérios Mínimos”.
Auditoria 2015 (ano base
2014): 99,97% de
conformidade com os
“Critérios Mínimos”.

Implementado
(Totalmente em Operação)

SIF (Sistema de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura) e da data de produção do produto (ambos
presentes nas embalagens dos produtos in natura da JBS), ou através da leitura do QR Code das
embalagens, através de um aplicativo no smartfone.

9- CAR e Mapas Georreferenciados das Propriedades
Por meio do programa “Fornecedor Legal”, a JBS está estruturando uma rede de consultorias ambientais
para auxiliar os fornecedores de gado da Companhia a fazerem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de suas
propriedades. A JBS selecionou e firmou parcerias com consultorias ambientais especializadas, além
disso, negociou um preço reduzido do serviço oferecido ao seu fornecedor.

Implementado
(Totalmente em Operação)

Para a divulgação do programa “Fornecedor Legal”, a JBS tem utilizado diversos canais de comunicação
com os pecuaristas, como o envio de e-mails para os fornecedores, ligações telefônicas dos compradores
de gado para os fornecedores, anúncios em revistas especializadas da pecuária e matérias no programa
Giro do Boi no Canal Rural.
Além de promover a regularização ambiental das propriedades fornecedoras de gado da JBS, o programa
“Fornecedor Legal” também tem ajudado a Companhia a acelerar o processo de obtenção de mapas
georreferenciados das propriedades fornecedoras de gado da empresa.
Outra iniciativa para obtenção de mapas georreferenciados das propriedades fornecedoras de gado da
Companhia é o programa “Mapa Fácil”, uma ferramenta que foi desenvolvida pela JBS que possibilita a
todos os fornecedores de gado da empresa que não possuem mapa georreferenciado da propriedade, a
oportunidade de elaborá-lo gratuitamente em qualquer uma das unidades frigoríficas da JBS localizadas
na Amazônia Legal.

6. IMPLEMENTAÇÃO DOS
COMPROMISSOS NA CADEIA
PRODUTIVA

10- Diálogo e engajamento de stakeholders

A EMPRESA deve informar seus
fornecedores de todos os requisitos acima
e deixar claro que os que violarem os
critérios não serão mais aceitos como
fornecedores. Será constituída uma
comissão para monitoramento e
acompanhamento do protocolo aqui
assinado objetivando analisar, estudar e
corrigir os rumos do setor em prol do
desmatamento zero. Para tanto, reunirse-á comissão mensalmente com
representantes do setor, ONGs, clientes,
sistema financeiro e governo.

A Companhia é membro do Conselho Diretivo (Board) dos seguintes grupos:

A JBS participa de forma ativa nos mais importantes grupos multistakeholders que têm por objetivo
promoverem a melhoria contínua da sustentabilidade na cadeia de valor da indústria da carne.

 Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) – http://grsbeef.org/
 Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) – http://www.pecuariasustentavel.org.br/
 The Leather Working Group (LWG) – http://www.leatherworkinggroup.com/
Através do programa “Fornecedor Legal”, a JBS tem comunicado aos fornecedores de gado da Companhia
sobre seus critérios de sustentabilidade e também sobre a necessidade de regularização ambiental das
propriedades por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Com objetivo de promover práticas sustentáveis de produção em fazendas de pecuária na Amazônia, A JBS é
parceira estratégica do “Programa Novo Campo”, que visa contribuir para um melhor desempenho social,
ambiental e financeiro dos pecuaristas, além da redução do desmatamento, conservação ou recuperação dos

Implementado
(Totalmente em Operação)

recursos naturais, e fortalecimento da economia local. Um dos critérios para participar do programa é a
propriedade não ter desmatamento posterior a 2008.
http://www.icv.org.br/site/wp-content/uploads/2014/10/Apresentacao_Programa_Novo_Campo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=71FS0oNnNQo

1- Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal (PRODES) - http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php
2- Detecção do Desmatamento em Tempo Real (DETER) - http://www.obt.inpe.br/deter/
3- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
4- Cadastro de Pessoa Física (CPF) / Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica (CNPJ)
5- Fundação Nacional do Índio (FUNAI) - http://www.funai.gov.br/
6- Ministério do Meio Ambiente (MMA) - http://www.ministeriodomeioambiente.gov.br/
7- Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalhoescravo.htm

