São Paulo, 4 de setembro de 2019.

Política de Compra Responsável da JBS
A JBS Brasil e suas operações possuem uma Política de Compra Responsável de
matéria-prima que estabelece critérios socioambientais para a seleção de seus
fornecedores.
Na cadeia de aves e suínos, a Seara Alimentos só adquire farelo de soja de empresas
signatárias da Moratória da Soja no Bioma Amazônia, garantindo assim que seus
produtos não estão ligados ao desmatamento da floresta amazônica.
A Friboi, unidade de negócios de carne bovina da JBS no Brasil, não adquire animais de
fazendas envolvidas com desmatamento de florestas nativas, invasão de terras indígenas
ou áreas de conservação ambiental, ou que estejam embargadas pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A Companhia
também não realiza compras de gado de fornecedores envolvidos em violência rural ou
conflitos agrários, ou que utilizam trabalho forçado ou infantil.
Para garantir que a compra de animais atendam aos critérios socioambientais
estabelecidos, a empresa possui, desde 2010, um sistema para verificar e monitorar as
condições das fazendas de todos os seus fornecedores. O sistema utiliza imagens de
satélite, dados georreferenciados das fazendas e informações de órgãos de governo
como base para a análise diária de mais de 90 mil fornecedores de gado no Brasil. O
sistema de monitoramento da JBS abrange, por meio de análise de imagens de satélite
das propriedades, cerca de 450 mil km² (111 milhões de acres), na região amazônica,
localizados em mais de 400 municípios. Esta área monitorada é equivalente a todo o
território da Espanha.
As operações de compras de gado e todo o sistema de monitoramento de fornecedores
da Companhia são auditados anualmente, de forma independente, e os resultados das
auditorias são publicados no site da JBS. As auditorias independentes revelam que em
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 mais de 99,9% das compras de gado da JBS, de
fazendas localizadas na região amazônica, cumprem com os critérios socioambientais
da empresa.
No ano de 2019, a empresa norueguesa DNV-GL, referência internacional em auditoria,
consultoria e certificações socioambientais, atestou 100% de conformidade
socioambiental nas aquisições de gado realizadas pela Companhia, na região amazônica,
no ano de 2018. O relatório completo está disponível no link: https://jbs.com.br/wpcontent/uploads/2019/11/JBS_Relat%C3%B3rioAuditoriaCompromissoPublico_DNVG
L-2019_PT.pdf

