
Net Zero até 2040: 
mais um compromisso 
que a BRF coloca em prática

Acreditamos que um futuro melhor vai muito além de oferecer alimentos de 
qualidade. E quando tratamos de sustentabilidade, redobramos a nossa atenção 
com o meio ambiente. 

Por isso demos mais um passo fundamental na nossa agenda ESG: 
sermos NET ZERO até 2040. 

Nos unimos ao Science Based Targets (SBTi), uma iniciativa global que visa esforços 
em limitar o aquecimento do planeta. Esta é a nossa contribuição para minimizar os 
impactos causados pela mudança do clima e tornar o mundo um lugar melhor para 
viver.

As empresas que se compometem som a SBTi, podem optar por 
dois caminhos: 1) redução ou 2) redução + neutralização. 
Por que a BRF escolheu a segunda opção?

Nós escolhemos a opção 2) Redução + neutralização das emissões residuais (net zero), 
pois compreendemos que somente a redução das emissões não é suficiente para 
limitar o aumento da temperatura do planeta e essa opção está mais alinhada com o 
propósito da Companhia.

Reforçamos que temos um papel claro a desempenhar na proteção do nosso clima e 
garantimos que a transição para uma economia de baixo carbono será próspera. 



Serão quatro frentes prioritárias: aumento do uso de energia renovável, compra 
sustentável de grãos, agricultura de baixo carbono e eficiência operacional.  

COMPRA SUSTENTÁVEL DE GRÃOS
• Diretrizes para uma cadeia livre 
de desmatamento. 
• Rastreamento de 100% dos grãos 
adquiridos da Amazônia e do Cerrado 
até 2025.

AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO
• Escala à utilização de energia solar 
em nossos integrados.

ENERGIA RENOVÁVEL
• Fontes eólica e solar.
• +50% de energia de fontes 
limpas até 2030.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL
• Novas tecnologias de tratamento de 
efluentes e resíduos Centros de 
Distribuição sustentáveis. • Eficiência 
logística e combustíveis alternativos.

Política de Compra Sustentável de Grãos que reforça o nosso objetivo em ter 
uma cadeia mais sustentável. 

Fontes de energia eólica e solar mais 50% de energia de fontes limpas até 2030. 

Implementação de testes com carros elétricos em sua frota comercial, 
o que reduz significativamente a emissão de gases de efeito estufa.

Primeira empresa brasileira, em parceria com a Aleph Farms, a desenvolver 
carne cultivada até 2024, que contribui para a produção de alimentos mais 
sustentáveis e amplia o leque de escolhas dos consumidores.

Entre as ações que já estão sendo tomadas:

Parceria comercial com a Pontoon para a construção de parque de 
energia solar nas cidades de Mauriti e Milagres, no Ceará e joint venture 
com a AES Brasil para autoprodução de energia eólica. Os aportes totalizam 
cerca de R$130 milhões em energia limpa. Com o atual portfólio de energia 
limpa da BRF e as parcerias, a empresa atingirá 88% de energia elétrica 
proveniente de fontes limpas e renováveis no Brasil.



Inovação e sustentabilidade 
têm grande sinergia para encontrar 
novas soluções para grandes desafios. 
A partir dessa combinação, ainda em 
2021, a BRF lança a linha de produto  
Veg&Frango, Sadia Veg&Tal, 
neutro em carbono.

Produto Carbono Neutro

Com as metas, reforçamos o nosso comprometimento com a agenda ESG mostrando 
que é possível seguir com a Visão 2030, estratégia de crescimento da Companhia, e ao 
mesmo tempo, garantir que nossas ações sejam feitas de forma responsável, inovadora 
e que impactem positivamente o meio ambiente, a cadeia produtiva e as comunidades 
em que estamos inseridos.
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