
Práticas 
de gestão 
sustentável
da BRF
Zelamos pelo todo. 
E juntos já estamos fazendo 
nossa parte por um futuro mais 
sustentável para o planeta.



Somos parte da vida de milhões de 
pessoas com marcas como Sadia, 
Perdigão, Qualy e Banvit. É um privilégio 
e uma grande responsabilidade que vai 
muito além de oferecer produtos de alta 
qualidade. Por isso, o nosso crescimento 
nos próximos 10 anos será norteado 
pela estratégia de sustentabilidade, 
permeando todas as áreas e negócios 
da BRF.

R$
investidos em iniciativas 
e projetos para a redução 
do impacto ambiental 
(2020)

188,1 milhões

A BRF foi novamente 
selecionada para compor 
o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial da B3 em 2020
Estamos presentes, desde 2019, na carteira de 
ações do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial, ISE da B3, a Bolsa de Valores 
Brasileira. Ele reflete o compromisso de longo 
prazo da BRF com as melhores práticas ESG 
(Ambiental, Social e de Governança Corporativa, 
na sigla em inglês). 



Nosso comprometimento está em diversas 
iniciativas socioambientais, como a mudança 
climática, responsabilidade na indústria de 
alimentos, ética, integridade e direitos 
humanos. Além de sermos signatários do 
Pacto Global da Organização das Nações 
Unidas desde 2007, nos tornamos membros 
do Conselho Orientador da Rede Brasileira do 
Pacto Global da ONU em 2019, além de 
participamos das agendas de discussão e 
compartilhamento de experiências em duas 
Plataformas de Ação da Rede: Ação pelo 
Clima e Ação pela Água.

Somos membro da 
Rede Brasileira do Pacto 
Global da ONU
Com participação no Comitê 
Brasileiro e na Ação pelo Clima 
e pela Água, além das 
outras iniciativas



Atuar 
em sinergia com 
nossos parceiros e 
impactar positivamente 
as comunidades.

Preservar 
o meio ambiente e 
ser ecoeficiente.

Inovar 
e obter soluções 
sustentáveis para 
desafios globais.

Promover 
o bem-estar 
animal.

Ser 
inclusivo, plural 
e diverso.

Plano de Sustentabilidade

Somos membro do Programa Brasileiro GHG 
Protocol há mais de 10 anos, e seguimos sua 
metodologia para cálculo de inventário de gases 
de efeito estufa (GEE), que é reconhecido com o 
Selo Ouro, por um minucioso e completo 
inventário com uma auditoria externa. 
Assim mitigamos e investimos continuamente 
na redução de impactos ambientais e na busca 
da eficiência no uso dos recursos naturais.

Nossas Ambições refletem 
a consciência da 
nossa responsabilidade.

Nossas emissões de gases 
do efeito estufa são 
monitoradas e controladas



SAIBA MAIS

Conheça todos os
nossos 22 Compromissos

22 Compromissos de 
sustentabilidade 
Para aumentar nossa transparência
e reforçar as nossas Ambições, 
estabelecemos 22 Compromissos 
transversais aos aspectos ESG, conectados 
com a Visão da 2030 da BRF.

Esses compromissos públicos são globais 
e em sinergia com a maior iniciativa de 
sustentabilidade corporativa do mundo do  
Pacto Global da ONU. 

Sabemos que sempre é possível fazer mais 
para proporcionar uma vida melhor para as 
pessoas e para o planeta, em linha com o 
nosso Propósito.

https://www.brf-global.com/sustentabilidade/como-atuamos/compromissos-de-sustentabilidade/


A BRF é feita do 
compromisso de cada 
um com a evolução das 
práticas sustentáveis

A nossa premissa é garantir o 
melhor desempenho sob a ótica 
de ESG na gestão de toda a 
nossa cadeia. Buscamos os 
resultados de forma 
responsável e segura com ética 
e transparência na condução 
dos negócios.

Veja a seguir exemplos de compromissos 
nas ações para monitoramento da cadeia
de grãos, bem-estar animal e utilização 
sustentável da água, além de outras iniciativas 
para que um futuro mais sustentável esteja 
cada vez mais próximo de todos.

Nossos esforços de 
sustentabilidade serão 
ainda maiores até 2030.



Rastreabilidade 
Grãos

Garantir rastreabilidade de 100% dos 
grãos adquiridos da Amazônia e do 
Cerrado até 2025.

Compromissos 
de Sustentabilidade

Apenas adquirimos grãos de empresas 
comprometidas com a preservação de florestas e 
que estejam em conformidade com nossas 
exigências de produção, normas internas e a 
legislação ambiental.

Para reforçar nosso trabalho de monitoramento e 
engajamento de fornecedores, em 2019 a BRF se 
tornou parceira da Colaboração para Florestas e 
Agricultura (CFA), lançada em conjunto pela NWF, 
TNC, WWF, Gordon e Betty Moore Foundation. O 
objetivo é aplicar as melhores práticas na gestão 
sustentável na cadeia de soja.

Juntamente com outras empresas e o 
Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) assinamos 
um documento destinado aos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Com isso nos unimos ao 
Conselho da Amazônia e nos voluntariamos para 
para contribuir no combate ao desmatamento ilegal 
na Amazônia e nos demais biomas brasileiros.

Outra ação em conjunto com o CEBDS foi 
assinatura da carta-manifesto “Neutralidade 
Climática: uma grande oportunidade”. 
O documento foi assinado junto com mais 30 
empresas líderes empresarias e institucionais, 
com o intuito de antecipar em dez anos – de 2060 
para 2050 – a meta estabelecida com a neutralidade 
das emissões, assumida pelo Brasil em 2020.

Compramos somente insumos
livres de desmatamentos



Bem-estar 
animal

Somos pioneiros nas ações de 
bem-estar animal, onde já 
antecipamos em 5 anos o 
compromisso cage free (uso de 
ovos de galinhas livres de gaiolas em 
produtos industrializados no Brasil) e 
trabalharemos para ter 100% dos 
suínos em baias de gestação 
coletiva até 2026.

Compromissos 
de Sustentabilidade

Apenas adquirimos grãos de empresas 
comprometidas com a preservação de florestas e 
que estejam em conformidade com nossas 
exigências de produção, normas internas e a 
legislação ambiental.

Para reforçar nosso trabalho de monitoramento e 
engajamento de fornecedores, em 2019 a BRF se 
tornou parceira da Colaboração para Florestas e 
Agricultura (CFA), lançada em conjunto pela NWF, 
TNC, WWF, Gordon e Betty Moore Foundation. O 
objetivo é aplicar as melhores práticas na gestão 
sustentável na cadeia de soja.

Juntamente com outras empresas e o 
Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) assinamos 
um documento destinado aos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Com isso nos unimos ao 
Conselho da Amazônia e nos voluntariamos para 
para contribuir no combate ao desmatamento ilegal 
na Amazônia e nos demais biomas brasileiros.

Outra ação em conjunto com o CEBDS foi 
assinatura da carta-manifesto “Neutralidade 
Climática: uma grande oportunidade”. 
O documento foi assinado junto com mais 30 
empresas líderes empresarias e institucionais, 
com o intuito de antecipar em dez anos – de 2060 
para 2050 – a meta estabelecida com a neutralidade 
das emissões, assumida pelo Brasil em 2020.

A BRF é pioneira na retirada 
de antibióticos promotores 
de crescimento na cadeia de 
aves e suínos no Brasil.

Liberdade

fisiológica
animais livres de fome, 
sede e má nutrição

Liberdade

ambiental
animais livres de
desconforto

Liberdade

sanitária
animais livres 
de dores, lesões 
e doenças

Liberdade

comportamental
animais livres para 
expressar seu 
comportamento natural

Liberdade

psicológica
animais livres de 
medo e angústia

Fazemos gestão 
sustentável do campo
Atuamos de forma ampla e 
dedicada  ao bem-estar animal

Parcerias 

Certificações



A BRF atua em toda sua cadeia de criação de 
aves e suínos de forma responsável e ética.
Para garantir protocolos de alto padrão, 
implantamos o Programa Bem-Estar Animal 
feito na BRF. Auditado periodicamente e 
seguido por uma grande rede de técnicos, 
especialistas e produtores parceiros, todos 
estão comprometidos em proporcionar as 
5 liberdades fundamentais dos animais.

A Sadia Bio tangibiliza de forma transparente uma 
missão importante: o bem-estar dos animais. Essa 
linha de produtos segue padrões humanitários de 
produção como alimentação sem antibióticos, área 
de repouso e abrigos para os animais manifestarem 
seu comportamento natural. Além disso, a 
alimentação desses animais é feita com ração 100% 
vegetal e é possível rastrear sua origem, com 
famílias produtoras parceiras.

Sadia Bio: 
Nossos valores na prática



dos 9,5 mil produtores
integrados conectados*

87,6%
produtores
integrados já
utilizam a
plataforma
digital*

100%

A plataforma digital AgroBRF é uma das 
principais aliadas dos produtores 
integrados BRF para tornar a gestão de 
sua produção cada vez mais eficiente 
e sustentável.

Os produtores têm acesso remoto a 
inúmeros dados que vão desde a 
identificação de necessidades básicas, 
acionamento de equipe técnica até 
situação da alimentação do plantel, 
por exemplo.

Tecnologia digital a serviço 
dos produtores integrados

*A plataforma AgroBRF só está disponível no Brasil.



Praticamos a 
sustentabilidade como 
pilar nas operações
Nosso Sistema de Excelência Operacional, 
o SEO, fortalece a integração entre as 
áreas envolvidas, padroniza e orienta a 
gestão ambiental e de bem-estar animal de 
toda a operação. Como resultado, 
avançamos no Índice de Sustentabilidade 
Ambiental (ISA), que mede a performance 
ambiental de cada uma de nossas 
unidades e na conformidade com 
requisitos de bem-estar animal.

Fazemos uso sustentável 
dos recursos naturais
Priorizamos fontes renováveis de energia 
e orientamos nosso processo para  o uso 
racional do recurso.  

Acompanhe alguns dados. 



Temos um controle ainda mais preciso da 
qualidade da água captada e devolvida ao 
meio ambiente com a ferramenta de combate 
à vulnerabilidade hídrica nas unidades 
industriais do Brasil.

Em 2020, 
a BRF reutilizou 

12,4% de água. 
Na unidade de Kizad (Abu Dhabi), 
o índice de reuso chega até 100%. 

2020

84,2%
da água 
devolvida ao 
meio ambiente 
é tratada.

91,1%
da fontes de 
energia são 
renováveis.

2020

Água

Nossa ambição é reduzir em 13% o 
consumo de água na BRF até 2025.

Compromissos 
de Sustentabilidade

Energia

Em 10 anos, 50% da energia 
consumida pela BRF virá de 
energia limpa. A BRF já atua com 
91% de energia de fontes renováveis.

Compromissos 
de Sustentabilidade



30 mil
hectares de
florestas plantadas
(2020)

Cerca de 

Elas estão presentes em 8 estados do Brasil 
e constituem a principal fonte de energia 
renovável de nossa operação. As florestas 
também auxiliam na regulação climática, 
porque estocam gás carbônico.

Mantemos áreas 
de reflorestamento 

Agimos contra o 
desperdício de alimentos

Um compromisso que vai desde a melhoria no 
processo produtivo ao apoio às comunidades: 

500 mil
pessoas beneficiadas pelas
ações sociais do Instituto 
BRF, que incluem doações de
alimentos e conscientização
sobre aproveitamento 
integral dos alimentos.

-70%
de perdas, 
incluindo 
desperdício de 
alimentos
(entre 2018 e 2020)

Desperdício de 
Alimentos

Promover educação para a redução 
do desperdício de alimentos para 
1,5 milhão de pessoas globalmente 
até 2030.

Compromissos 
de Sustentabilidade



Olá! � 

Estou aqui para te 
ensinar a aproveitar 
os alimentos de 
forma eficiente e 
evitar o desperdício! 
�

Temos como compromisso promover 
educação para a redução do desperdício de 
alimentos em 50 municípios de 10 Estados 
brasileiros até 2025 - levando o programa a 
100% dos territórios com operação BRF em 
todo o mundo até 2030.

Desenvolvemos também uma plataforma 
interativa, a ECCO (Especialista de 
Consumo Consciente), que orienta 
consumidores, donos de restaurantes e de 
pequenos varejos sobre as melhores 
práticas no manejo e consumo de alimentos. 
Estimulando seu aproveitamento integral 
com dicas aplicáveis ao dia a dia.

Conheça a plataforma 
interativa ECCO: 

www.consumoconsciente.brf.com

Comunidades

Investir R$400 milhões nas 
comunidades até 2030.
Sob a perspectiva social queremos 
disseminar ainda mais a inclusão, a 
diversidade e a educação com o 
Instituto BRF, contribuindo para o 
desenvolvimento das comunidades 
em que estamos presentes.

Compromissos 
de Sustentabilidade



Unindo inovação à sustentabilidade, 
propusemos um incentivo aos nossos 
consumidores com a finalidade de 
reutilização das embalagens Qualy. Com uma 
linha de potes colecionáveis 100% recicláveis, 
sugerimos o reuso dessas embalagens para 
diversas finalidades no dia a dia.

A ação se estende a 12 milhões de potes em 
um período de um ano, o que representa 213 
toneladas de plástico que os consumidores 
poderão reutilizar ou promover descarte 
para reciclagem.

Qualy: Fazendo bem 
ao mundo de uma forma 
divertida



Somos uma empresa de capital aberto, 
comprometida com as melhores práticas de 
governança corporativa. Nossa estrutura de 
governança é composta por Assembleia Geral de 
Acionistas, Conselho de Administração, Comitês 
de Assessoramento do Conselho, Conselho Fiscal 
e Diretoria Executiva.

Fomos a empresa pioneira do setor a integrar 
no Novo Mercado da B3, a Bolsa de Valores 
Brasileira em 2016.

Transparência, 
integridade 
e responsabilidade 
corporativa

Diversidade

Atingir 30% de mulheres na alta 
liderança até 2025. E em 2021 
aderimos ao movimento Equidade é 
Prioridade, da Rede Brasil do Pacto 
Global da ONU, que reforça esse 
compromisso.

Compromissos 
de Sustentabilidade



Ela tem como base os compromissos 
fundamentais de Integridade, Qualidade 
e Segurança, e traz nossas diretrizes 
sobre aspectos ambientais, sociais, de 
governança e financeiros.

ACESSE

Conheça nossa 
Política de Sustentabilidade:

Presentes também na Bolsa de Nova York,  
adotamos os princípios internacionais de 
contabilidade (IFRS), e as determinações 
do Sistema de Controle Interno do 
Reporte Financeiro (SCIRF), baseado na 
Lei Sarbanes-Oxley (SOX).

Desde 2008, nossos Relatórios de 
Sustentabilidade seguem o padrão GRI 
(Global Reporting Initiative) de comunicação 
de metas e resultados. 

E a partir de 2019, como parte do nosso 
processo de amadurecimento e de nossa 
gestão sustentável, anunciamos o Relatório 
Integrado, que segue as diretrizes do 
International Integrated Reporting Council 
(IIRC) e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

https://www.brf-global.com/wp-content/themes/brf-global/assets/documents/sustentabilidade/PoliticadeSustentabilidadedaBRF_Site_Port.pdf


Conheça
nossos Compromissos:

Iniciativas como essas 
nos fazem acreditar num 
futuro mais 
sustentável para 
todos.


