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DESTAQUES EM
SUSTENTABILIDADE
Mais de

Investidos mais de

R$ 160
MILHÕES

R$ 27
MILHÕES

na gestão, medição
iniciativas investidos
globalmente em projetos
relacionados à eficiência
energética.

na
gestão,
medição
iniciativas de redução de
uso de água e seu reuso
em todo o mundo.

Reutilização de um
volume equivalente a

A Companhia utilizou

3,36%

18%

do total da água
captada
globalmente.

de energia renovável
em seu processo
produtivo.

81%

Mais de

do volume de água
captada e utilizada
nos processos
industriais retornaram
ao meio ambiente
com qualidade e de
forma segura.

R$ 62,5
MILHÕES
investidos no
tratamento de
efluentes globalmente.

Em 2018, foram
reaproveitadas

1,2
MILHÃO
de toneladas de
resíduos, equivalente a
53,58% do total de
resíduos gerados,
destinados para
compostagem,
reciclagem,
reaproveitamento
energético e
cogeração
de energia.

R$ 88,2
MILHÕES
de investimentos nas
operações em todo o
mundo para aprimorar
as práticas de bemestar animal.

Mais de

13,3 MIL
colaboradores e
produtores treinados
em práticas de bemestar animal no
mundo.
Mais de

Cerca de

R$ 300
MILHÕES
de investimento
global em
segurança dos
colaboradores.

135 MIL
colaboradores treinados
em saúde e segurança no
trabalho em todo o mundo.
Mais de

R$ 230
MILHÕES
investidos em
qualidade e
segurança dos
alimentos em todas as
operações.

Redução de

29%
no número de acidentes
com afastamentos e de
55% no número de dias
perdidos na JBS no
mundo.

SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade na JBS
é um compromisso
transversal dos negócios e
áreas da Companhia, em
todos os países onde a
empresa atua.

A JBS conduz a gestão de
sua sustentabilidade com
base em objetivos bem
definidos:

O Comitê de
Sustentabilidade,
conectado ao Conselho
de Administração da
Companhia, é uma
importante instância
de governança e responsável
por discutir questões
estratégicas e de âmbito
global.

▪

▪

▪

▪

Aperfeiçoar a gestão do
risco (principalmente os
relacionados à sua cadeia
de fornecedores);
Diminuir
a
pegada
ambiental
do negócio
(água, emissões, energia
e resíduos);
Melhorar sua ecoeficiência e
suas relações com a
sociedade;
Incentivar a inovação.

TEMAS ESTRATÉGICOS

5 TEMAS PRIORITÁRIOS GLOBAIS
DA SUSTENTABILIDADE DA JBS

SAÚDE E SEGURANÇA
DE COLABORADORES

BEM-ESTAR
ANIMAL

INTEGRIDADE
DO PRODUTO

GESTÃO
DA ÁGUA

MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

TEMAS ESTRATÉGICOS E ODS

Em 2015, a ONU
lançou a Agenda 2030
e os 17 Objetivos
do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) como
um plano de ação para
tornar o planeta mais
sustentável para as
pessoas.
A JBS usa essa
plataforma como uma
importante referência
para as suas ações de
sustentabilidade. A
empresa entende que
seus temas estratégicos
possuem forte ligação
com alguns dos ODS.

INTEGRIDADE
DO PRODUTO

MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

SAÚDE E
SEGURANÇA DOS
COLABORADORES

BEM-ESTAR
ANIMAL

GESTÃO
DA ÁGUA

SAÚDE E SEGURANÇA
O bem-estar e a integridade de
seus colaboradores, diretos e
indiretos, são compromissos da
JBS.
Em 2018, o investimento global
em segurança foi de cerca de
R$ 300 milhões, principalmente
em melhorias estruturais.
Em todo o mundo, a JBS possui
equipes especializadas para
tratar de saúde e segurança.
Elas são responsáveis por
mapear riscos e
avaliar necessidades de
investimento.
Os principais indicadores de
saúde e segurança são
acompanhados diariamente,
semanalmente e mensalmente,
para que as decisões sejam
tomadas de forma ágil.

Treinamento de mais de 135 mil
colaboradores em temas de
saúde e segurança em 2018.

No Brasil, houve queda do número
de acidentes com afastamento
(50%) e da taxa de dias perdidos
(73,5%).
Na JBS USA, a meta é reduzir
a taxa de acidentes graves em
10%
ao ano até 2020.
No México, a melhoria nos
equipamentos de trabalho
atingiu índice de 80%.

O Safety Index (SI) da Pilgrim’s Moy
Park evoluiu de 11,5 pontos em 2012,
para apenas 0,70 em 2018.

BEM-ESTAR ANIMAL
O bem-estar animal é um tema global,
estratégico e prioritário, além de refletir os
valores que orientam a empresa.

Todas as ações e iniciativas da
Companhia estão alinhadas às cinco
liberdades fundamentais dos animais.

A JBS se dedica a garantir tratamento e
cuidados apropriados em todas as fases do
ciclo de vida dos animais e mantém
programas de bem-estar animal em todas
as suas unidades de negócios.

R$ 88,2 milhões investidos em 2018
em todas as operações no mundo
para
aprimorar as práticas de bem-estar
animal.

CINCO LIBERDADES FUNDAMENTAIS
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LIVRE DE SEDE, FOME E
MÁ-NUTRIÇÃO

LIVRE DE
DESCONFORTO

LIVRE DE DOR, INJÚRIA E
DOENÇA

LIVRE PARA
EXPRESSAR SEU
COMPORTAMENTO
NORMAL

LIVRE DE MEDO
E DE ESTRESSE

Metas:
▪ Até 2020, a JBS USA tem a meta
de alcançar 90% ou mais na
pontuação do scorecard que
monitora o tema.
▪ Os ovos usados como
ingredientes dos produtos Seara
serão, até 2020, adquiridos
exclusivamente de produtores
de galinhas criadas livres de
gaiolas.
▪ A Seara tem a meta de ter, até
2025, todos os produtores de
suínos utilizando o sistema de
gestação coletiva, eliminando a
gestação em baias individuais. A
JBS USA Live Pork já atingiu essa
meta em 2018 e a Seara possui
mais de 50% de seus produtores
adotando o sistema.
▪ A JBS se compromete a reduzir
o uso de antibióticos em sua
cadeia de fornecimento a
cada ano.

BEM-ESTAR ANIMAL
Os programas de bem-estar animal da JBS são
constantemente avaliados e contam com
indicadores-chave (KPIs) auditados.
Em 2018, mais de 13,3 mil colaboradores e
fornecedores foram treinados em bem-estar
animal em todo o mundo.
Na criação de bovinos, aves e suínos são adotadas as
melhores práticas de tratamento, manuseio e
confinamento.
No abate, a JBS usa os melhores equipamentos
disponíveis no mercado mundial e mantém equipes
especializadas para acompanhar o recebimento dos
animais e garantir o seu bem-estar, sem qualquer
sofrimento.

COMO É FEITO O TRANSPORTE DOS ANIMAIS?
O transporte de animais entre as
fazendas e granjas e as unidades
de abate adotam
as seguintes
práticas:
São definidas distâncias ou tempo
máximo entre as fazendas e granjas e
as unidades produtivas, garantindo o
conforto do animal.
Há gerenciamento da rotina de
transporte por meio de indicadores,
como densidade e peso
no
carregamento, a fim de garantir a
adoção de práticas adequadas.
Equipes treinadas respondem pelo
carregamento dos caminhões, que
realizam o embarque e
desembarque de forma a minimizar
estresse dos animais.

INTEGRIDADE DO PRODUTO
A JBS procura atuar como vetor de
transformação e de inovação nas
cadeias produtivas das quais
participa, desenvolvendo ações
que contribuem para o
aperfeiçoamento dos processos de
gestão e para o desenvolvimento
de boas práticas socioambientais
entre seus fornecedores.
Assim sua base está construída
em dois pilares: relacionamento
com fornecedores e garantia de
origem.

Relacionamento com fornecedores
Como considera seus fornecedores parceiros de negócios, a JBS desenvolve diversas
ações para contribuir com o aperfeiçoamento dos processos de gestão e para o
desenvolvimento de boas práticas socioambientais na sua cadeia de valor.
JBS é signatária, desde 2007, do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo
no Brasil e, desde 2014, membro do Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do
Trabalho Escravo (InPACTO), que visa fortalecer as ações contra o trabalho escravo no
Brasil.
Selo Combustível Social - Apoiado pela JBS há mais de 10 anos, o programa do Governo
Federal garante ao pequeno produtor familiar vender sua produção às empresas
fabricantes de biodiesel.

Garantia de origem
Nas operações da JBS, a aquisição das matérias-primas atende os regulamentos
federais e locais, além de seguir princípios relacionados à compra responsável.
Diariamente, cerca de 80 mil fornecedores cadastrados de gado no Brasil são
analisados por meio de imagens de satélite, dados georreferenciados das fazendas e
informações de órgãos governamentais. O sistema, exclusivo da JBS, alcança cerca de
59 milhões de hectares na região amazônica, área que abrange 437 municípios
brasileiros – em termos comparativos,
a área monitorada é equivalente ao território da França.
A auditoria mais recente avaliou as operações de compras durante o ano de 2017, e o
resultado obtido foi o melhor desde o início das auditorias, em 2014, alcançando 99,99%
de conformidade.

INTEGRIDADE DO PRODUTO
No início de 2018, a Friboi lançou o Selo
da Cadeia de Fornecimento. The certificate includes a
number of strict protocols addressing issues such as
animal welfare, traceability, sustainability, operations,
production, quality, processing and marketing.
A certificação reúne rigorosos protocolos em
temas como bem-estar animal, rastreabilidade,
sustentabilidade, operação, produção, qualidade,
industrialização e comercialização.

Hoje, todas as unidades no Brasil operam seguindo os
protocolos do Selo e passam por três auditorias externas
anualmente, realizadas pelo Serviço Brasileiro de
Certificações (SBC), sendo uma delas auditoria não
anunciada.

GESTÃO DA ÁGUA
CICLO DA ÁGUA NA JBS

A gestão dos recursos hídricos está na base da
cadeia produtiva da JBS.
Mais de R$ 26,8 milhões investidos na gestão,
medição e em iniciativas de redução de uso
de água e seu reuso nas operações da JBS
pelo mundo em 2018. Outros R$ 63,7 milhões
foram aplicados na gestão de efluentes.
A JBS USA estipulou a meta de redução de
10% na intensidade do consumo de água
até 2020. Em 2018, a JBS captou 180,7
milhões de m³ de água, principalmente de
rios e poços. 3,36% foram reusados nas
operações.
O volume de efluentes gerados globalmente
pela JBS foi
de 146,6 milhões de m³. 81% do
volume de água captada e utilizada nos
processos industriais retornam ao meio ambiente
com qualidade após tratamento.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS
A JBS trabalha para reduzir suas emissões de gases do efeito
estufa e garantir a entrega de produtos de menor impacto
ambiental.
Desde 2009, a Companhia realiza seu inventário anual de
emissões de GEE no Brasil, na metodologia GHG Protocol e,
desde 2012, publica seu inventário global.
A JBS USA tem
metas públicas de
redução de suas
emissões de GEE e do
consumo de gás
natural em 20% e da
intensidade do uso de
energia elétrica em 12%,
até 2020. Até o fim de
2018, a empresa já havia
atingido 17,7%, 11,9% e
10,9%, respectivamente.

EMISSÕES POR OPERAÇÃO
EM tCO2e (JBS GLOBAL)

2018
ESCOPO 1

4.363.800,82

ESCOPO 2

1.536.269,49

ESCOPO 3

652.048,41

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Energia
Mais de R$ 160 milhões investidos globalmente
em projetos relacionados à eficiência energética.

91% da energia utiliza pela empresa no Brasil é
proveniente de fontes renováveis.
A Biolins, unidade de cogeração da JBS, gera, sozinha,
o equivalente a 22,5% da energia total usada pela JBS no Brasil.

Resíduos e reciclagem
R$ 8,3 milhões investidos na melhoria da gestão de resíduos.
Mais de 73% do material usado nas embalagens
são de origem renovável.
Em 2018, a JBS reaproveitou 1,2 milhão de
toneladas de resíduos — 53,58% do total.
112 mil toneladas de resíduos reaproveitados
para geração de energia.

Projeto Óleo Amigo
Parceria da JBS Biodiesel com a JBS
Ambiental, a iniciativa coleta óleo
de cozinha em mais de 300 pontos
em 20 municípios de São Paulo.
Em 2018, foram recuperados
3,5 milhões de litros de óleo
de fritura para reutilização
na produção de
biocombustível.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Economia Circular
A JBS Ambiental é uma unidade de negócios voltada à gestão
de resíduos sólidos e soluções de reciclagem e economia
circular para o negócio.

JBS AMBIENTAL
PERFORMANCE 2018

• gerencia mais de 14.000
tons de resíduos da JBS.
• produz 2.906 tons resina
plástica reciclada em sua
planta.

• produz 5 milhões de sacos
de lixo para ser usado nas
fábricas da JBS.

Conceitos como o da economia circular, onde resíduos de uma
cadeia produtiva se tornam matéria-prima de outras, não
apenas fazem parte do cotidiano da JBS, como, na JBS Novos
Negócios, estão no centro de modelo de valor. Em diversas
operações da empresa, materiais anteriormente descartados
tornam-se a base de novos produtos.

Nossa

Gente

COLABORADORES
As pessoas são a chave do sucesso da JBS.
Com colaboradores de diferentes países,
línguas e bagagens, a adesão à Cultura
corporativa da JBS e a seus valores é
essencial.
Em 2018, no Brasil, a JBS investiu em
ferramentas de inteligência artificial no
RH, que ajudaram a identificar
oportunidades de redução de
absenteísmo na JBS Couros.

JBS
BRASIL¹

72,2%
homen
s

50.163

SEARA

27,8%
mulhere
s

(inclui Friboi, JBS Couros
e JBS Novos
Negócios)

A JBS USA mantém a Política de Portas
Abertas, que encoraja os colaboradores a
apresentar a seus supervisores ou ao RH
problemas que afetem o ambiente de
trabalho.

62.6%
homen
s

1 Inclui

46.173

37.4%
mulhere
s

PILGRIM’S
PRIDE3

230.086

JBS Sem Fronteiras
66,3%
homen
s

71.097

45,2%
mulhere
s

TOTAL
GLOBAL4

JBS USA2

Para valorizar a mão-de-obra
especializada, o programa oferece a
oportunidade para desossadores e
faqueiros da Friboi trabalharem na
unidade da JBS Canadá.
Em 2018, o número de interessados foi
de 200 colaboradores.

54,8%
homen
s

33,7%
mulhere
s

56,6%

43,4%

homen
s

mulhere
s

60.295

operações de JBS Couros no exterior.
2 Inclui operações nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, exceto as fábricas
dedicadas a aves.
3 Inclui fábricas nos Estados Unidos, Europa, México e em Porto Rico .
4 Inclui 2.358 colaboradores de outras operações da empresa.

COMUNIDADE
A JBS tem um grande impacto social
nas regiões em que atua e, por isso,
busca contribuir para o
desenvolvimento das comunidades
vizinhas às suas operações.
Cada plataforma de negócios tem
autonomia para definir a sua forma de
atuação – por meio de patrocínios,
ações de voluntariado de seus
colaboradores ou investimentos
diretos.

Chefs Especiais:

Marshalltown:

Inclusão de pessoas com
Síndrome de Down por
meio da gastronomia.
Atende 300 alunos por
ano.

Contribuição de US$ 1 milhão
para a reconstrução da
cidade de Marshalltown, nos
EUA, após ser devastada por
um furacão.

Instituto Germinare:

JBS Canada
Centre:

Fornece ensino gratuito
profissionalizante de
alta qualidade
desenvolvendo jovens
para o mercado de
trabalho. Já formou
229 estudantes desde
2010.

Parceria com o governo de
Brooks para expansão da
instalação, com a duplicação
da biblioteca local e construção
de uma arena poliesportiva.

Oficina de Trabalhos Experimentais:
Visa a inclusão de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho. Já formou 215 pessoas, das
quais 147 foram efetivadas em empresas.
Alunos do Instituto Germinare

sustentabilidade@jbs.com.br

