
Metas Ações Prazos

Implementado

1.1 - 100 % dos 

fornecedores ativos 

com poligonal 

(limites da 

propriedade).

1.1.1 - Através de evolução cadastral, solicitar mapas MRV (Monitorável, Reportável e Verificável) de todas as

propriedades, melhorando o nível de informação geográfica do fornecedor e viabilizando assim, uma maior

precisão na base de dados e uma avaliação mais adequada. Por meio de Sistema de Informação Geográfica -

SIG, cada polígono de cada propriedade rural é avaliado quanto a presença de PRODES(Projeto de

Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite) e DETER(Sistema de Detecção do

Desmatamento em Tempo Real) que são disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. 

1.1 - Dezembro/2014

Implementado

1.2 - 100%  das 

fazendas 

fornecedoras não  

estarem na lista de 

embargo do IBAMA¹.  

1.2.1 - Atráves de consultas no site do IBAMA¹ de áreas embargadas, garantir que em hipótese alguma sejam

adquiridos gado de propriedades que estejam na lista de embargo.
1.2 - Constante

Implementado 

1.3 - 100 % consulta 

IBAMA¹ fornecedores 

indiretos informados.

1.3.1 - Já implementado através da ferramenta Request for Information (RFI) que examina informações

cadastrais de fornecedores indiretos frente aos requisitos de IBAMA¹ e M.T.E².
1.3 - Dezembro/2014 

Implementar

1.4 -   Fornecedores 

indiretos livres de 

desmatamento.

1.4.1 - Promover discussões com o GT da Amazônia do Ministério Público Federal - MPF e Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sobre o projeto "Boi Guardião", criado pelo MAPA com o objetivo

de somente emitir a Guia de Trânsito Animal - GTA para propriedades que não apresentem desmatamento no

seu interior. 

1.4 - Dezembro/2014

Implementado

2.1 - Não adquirir 

gado de 

fornecedores 

inconformes por 

U.C³. e T.I. que 

estejam inseridos 

nessas áreas.

2.1.1 - Através do Sistema de Informação Geográfica - SIG, mencionado no ítem 1.1, são avaliados a localização

das propriedades e possíveis sobreposições com Terras Indígenas e Unidades de Conservação³, sendo utilizadas

as bases digitais disponibilizadas pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI e Ministério do Meio Ambiente - MMA.
2.1 - Constante

Implementado/ 

Implementar

2.2 - Obter 

informações dos 

principais orgãos 

públicos de interesse 

em assuntos 

relacionados às 

áreas indígenas e 

públicas destinadas 

a conservação e 

proteção da 

biodiversidade.

2.2.1 - Envio de ofícios ao Ministério Público Federal - MPF dos estados de MT, RO e PA, Fundação Nacional do

Índio - FUNAI e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio solicitando informações

quanto a ciência de áreas de criação de gado em litígio socioambiental em Terras Indígenas e Unidades de

Conservação.

2.2.2 - Trabalhar conjuntamente com a Fundação Nacional do Índio - FUNAI e GT da Amazônia do Ministério

Público Federal - MPF com intuito de desenvolver lista de propriedades embargadas por invasão/intrusos em

terras indígenas.

2.2.1 - Semestral

2.2.2 - Dezembro/2014

Implementado

3.1 - 100% dos 

fornecedores de 

gado não estarem na 

lista de trabalho 

análogo ao escravo 

do MTE².

3.1.1 - Continuar com a checagem de 100% dos fornecedores de gado antes de concretizar qualquer compra de

animais.
3.1 - Constante

Implementado 

3.2 - 100 % consulta 

MTE² fornecedores 

indiretos informados.

3.2.1 - Já implementado através da ferramenta Request for Information (RFI) que examina informações

cadastrais de fornecedores indiretos  frente aos requisitos de IBAMA¹ e M.T.E².
3.2 - Dezembro/2014 

Implementado/ 

Implementar

4.1 - Obter 

informações do MPF 

e INCRA sobre 

produtores acusados 

de grilagem e/ou 

comprovadamente 

envolvidos em 

conflitos agrários.

4.1.1 - Envio de ofícios ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e ao Ministério Público

Federal - MPF de MT, RO e PA, solicitando informações acerca de pecuaristas envolvidos em aquisição/ocupação

ilegal da terra, violência agrária, grilagem, Certificados de Cadastro do Imóvel Rural - CCIRs inibidos por

ilegalidade fundiária e qualquer outra que questione a origem legal de suas terras. 

4.1.2 - Trabalhar conjuntamente com Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e GT da

Amazônia do Ministério Público Federal - MPF com intuito de desenvolver lista de propriedades embargadas por

conflitos agrários.

4.1.1 - Semestral

4.1.2 - Dezembro/2014

Implementado

4.2 - Obter 

informações da 

origem das terras 

dos fornecedores.

4.2.1 - Operar de acordo com o procedimento oficial para compra de gado no qual são realizadas consultas

referentes aos requisitos do compromisso, solicitando documentos que comprovem a origem legal da terra. 
4.2 - Constante

Implementado

5.1 - Identificar ao 

menos 50% dos 

fornecedores 

indiretos na cadeia 

de fornecedores 

dentro do Bioma 

Amazônia. 

5.1.1 - Ampliar a identificação de fornecedores indiretos com a aplicação da ferramenta Request for Information

(RFI).

5.1 - Dezembro/2014

Implementado

5.2 - Divulgação dos 

resultados da 

auditoria externa do 

compromisso.

5.2.1 - Realizar anualmente auditoria em todas as unidades do Marfrig que operem no Bioma Amazônia 5.2 - Anualmente

Implementado
5.3 - Solicitação do 

CAR.

5.3.1 - Incentivar nossos fornecedores a se inscreveram no Cadastro Ambiental Rural - CAR, citado pelo Novo

Código Florestal Brasileiro⁴, atráves dos técnicos do Marfrig Club e adquirindo gado somente com o respectivo

documento, respeitando os prazos legais a serem definidos em regulamentação pelo Governo Federal Brasileiro.

5.3 - Seguir prazo legal 

da regulamentação do 

CAR(a ser instituído)

Implementado

5.4 - Garantir a 

regularidade 

fundiária.

5.4.1 - Solicitar documentos que comprovem a legalidade do imóvel - Certificado de Cadastro do Imóvel Rural -

CCIR e/ou Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e/ou Terra Legal e/ou Escritura Pública e/ou Título de Posse.
5.4 - Constante

Implementado

6.1 - Participar das 

principais mesas de 

discussões em prol 

de pecuária 

sustentável.

6.1.1 - Participação no Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável - GTPS como parte do conselho diretor e um

dos fundadores, onde o objetivo dos participantes da cadeia de valor da pecuária bovina brasileira é debater e

formular, de maneira transparente, princípios, padrões e as melhores práticas a serem adotados pelo setor , que

promovam uma pecuária, socialmente justa, ambientalmente correta, e economicamente viável.

Participação na Mesa Redonda Global de Carne Sustentável - GRSB, cujo objetivo é o avanço na melhoria

contínua da sustentabilidade na cadeia de valor global da carne através das lideranças, a ciência, colaboradores e 

engajamento de atores interessados.

6.1 - Constante

Implementado
6.2 - Programa 

Marfrig Club.

6.2.1 - O Marfrig Club - programa de relacionamento com fornecedores que busca o alinhamento entre o social,

ambiental e animal - tem a função de orientar e conscientizar, tanto fornecedores quanto colaboradores das

fazendas, sobre a legislação ambiental e alternativas de produção que promovam a conservação ambiental nas

propriedades rurais, responsabilidade social e bem-estar animal.

6.2 - Constante

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.

6. IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPROMISSOS 

NA CADEIA PRODUTIVA

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, reunir-se-á comissão mensalmente com 

representantes do setor, ONGs, clientes, sistema 

financeiro e governo.

 PLANO DE TRABALHO MARFRIG GLOBAL FOODS

CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA OPERAÇÕES COM GADO E PRODUTOS BOVINOS EM ESCALA INDUSTRIAL NO BIOMA AMAZÔNIA

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

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.

Plano de Ação (melhorias)
Critério Status

3. REJEIÇÃO AO TRABALHO ESCRAVO

A Empresa deve assinar e cumprir estritamente o 

Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho 

Escravo.

1. DESMATAMENTO ZERO NA CADEIA DE 

SUPRIMENTO

Nenhum novo desmatamento para pecuária será 

aceito depois de 05 de outubro de 2009.

(FORNECEDORES DIRETOS e INDIRETOS)

⁴Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012 / decreto 7.830 de 17 de outubro de 2012

³Exceto quando for U.C de Uso Sustentável e permitida a criação de gado nas propriedades inseridas conforme regulamentação por lei

²Ministério do Trabalho e Emprego(MTE) -  link do endereço da lista de empresas envolvidas em trabalho análogo ao escravo: http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm

¹Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis(IBAMA) - link da lista de áreas embargadas: https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php 


