
PLANO DE TRABALHO JBS - ACORDO GREENPEACE

MARÇO 

2014

CRITÉRIO PLANO  OBJETIVO METAS PRAZOS STATUS

1- Plano Mapas Georeferenciados 

2014

Aumentar/Acelerar o processo de 

mapeamento georeferenciado das fazendas 

fornecedoras de gado para JBS (para 

melhorar a efitividade do sistema de 

monitoramento em áreas desmatadas, 

terras indigenas e unidades de conservação)

a- 100% das fazendas fornecedoras de 

gado com mapas georeferenciados até 

Dez/2014

b- Não comprar gado de fazendas 

fornecedoras sem mapa georeferenciado 

da propriedade a partir de Dez/2014

Dez/2014

Até Fev/2014 cerca de 50% das fazendas fornecedoras da JBS 

no Bioma Amazônia estão com mapa digital.

Para acelerar o processo foi implementado em Jan/2014 a 

ferramenta "MAPA FÁCIL" em todas as unidades da JBS na 

Amazônia Legal.

2- Plano CAR/LAR Auxiliar no processo de obtenção do 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) das 

fazendas fornecedoras de gado para JBS 

atraves do "Plano Mapas Georeferenciados 

2014"

Atender as exigências e os prazos legais 

estipulados pelo novo Código Florestal

Os prazos legais 

estipulados pelo 

novo Código 

Florestal

Estamos ainda aguardando a definição dos prazos legais para 

implentação do CAR Federal, segundo o novo Código 

Florestal.

De maneira indireta a  ferramenta "MAPA FÁCIL" já está 

ajudando os produtores no cumprimento do CAR Federal.

1.1  REJEIÇÃO AO DESMATAMENTO 

NA CADEIA DE SUPRIMENTO

Nenhum novo desmatamento para pecuária 

será aceito depois de 05 de outubro de 2009

(FORNECEDORES INDIRETOS)

1- Plano GTA-Verde Conter o desmatamento associado a 

fornecedores diretos e indiretos 

Desenvolver em parceria com o Ministério 

da Agricultura um novo procedimento 

para emissão das GTAs que leve em 

consideração a lista de áreas embargadas 

do IBAMA

Dez/2013

Este processo ainda está em construção.

Existe hoje um concenso entre JBS, Marfrig e Minerva 

(membros do acordo com o Greenpeace) sobre esta 

estratégia. 

O próximo passo é gerar um consenso sobre a GTA Verde 

entre todos os membros da ABIEC.

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

1- Plano Mapas Georeferenciados 

2014

2- Plano Lista de áreas críticas para 

Terras Indigenas

Idem Critério 1

Obter informação relevante e qualificada da 

FUNAI para melhoria do monitoramento de 

fazendas localizadas em Terras Indigenas

Idem Critério 1

Obter lista oficial de fazendas localizadas 

em Terras Indigenas nos próximos 12 

meses, a depender da FUNAI

Idem Critério 1

Dez/2013

Idem Critério 1

Com as melhorias implementadas no novo Sistema de 

Monitoramento Socioambiental de fornecedores da JBS é 

possível identificar com alto grau de acurácia as fazendas 

localizadas dentro de Terras Indigenas. A partir dessas 

melhorias, não se faz mais necessário a obtenção de 

informações da FUNAI. 

3. REJEIÇÃO AO TRABALHO ESCRAVO

A Empresa deve assinar e cumprir 

estritamente o Pacto Nacional de Erradicação 

do Trabalho Escravo

A JBS é signatária do "Pacto" desde 

2005,e o monitoramento da lista do 

MTE já está totalmente implementado

N/A N/A N/A N/A

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

1- Plano Lista de áreas críticas para 

Grilagem e Violência no Campo

Obter informação relevante e qualificada 

do INCRA e Ministério Público Federal para 

melhoria do monitoramento de fazendas 

envolvidas com gilagem e violência no 

campo

Obter lista oficial de fazendas envolvidas 

com gilagem e violência no campo nos 

próximos 12 meses, a depender dos 

órgãos públicos

Dez/2013

A partir da assinatura do TAC Amazônia Legal, entre a JBS e o 

MPF, em março de 2013, o MPF se obriga a enviar a JBS 

informações sobre fornecedores envolvidos com grilagem e 

violência no campo, ou práticas de trabalho escravo.

5. SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE 

PRODUÇÃO MONITORÁVEL, 

VERIFICÁVEL E REPORTÁVEL

1- Plano Mapas Georeferenciados 

2014

Idem Critério 1 Idem Critério 1 Idem Critério 1 Idem Critério 1

6. AUDITORIAS PÚBLICAS 1- Plano de Auditoria Realizar auditoria independente em bases 

anuais e publicar seus resultados

Publicação da 1ª auditoria em Dez/2012. 

Próxima auditorias com publicação em 

Janeiro de cada ano

Bases anuais

Processo de auditoria anula do Acordo em andamento.

O resultados da auditoria serão publicados no website da 

empreasa em 31/03/2014.

7. IMPLEMENTAÇÃO DOS 

COMPROMISSOS NA CADEIA 

PRODUTIVA

1- Plano Mapas Georeferenciados 

2014

Idem Critério 1 Idem Critério 1 Idem Critério 1 Idem Critério 1

CRITÉRIOS SOCIAIS E AMBIENTAIS ADOTADOS PELA JBS PARA A COMPARA DE GADO NO BIOAMA AMAZÔNIA

1.  REJEIÇÃO AO DESMATAMENTO  

NA CADEIA DE SUPRIMENTO

Nenhum novo desmatamento para pecuária 

será aceito depois de 05 de outubro de 2009

(FORNECEDORES DIRETOS)


