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ESTUDO DO RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE: ESTUDO DE CASO 

DE UMA AGROINDÚTRIA 

 

RESUMO: A sustentabilidade tem um papel fundamental na situação político-

econômica global. O objetivo do trabalho é estudar o relatório anual de 

sustentabilidade de uma agroindústria, através de estudo de caso.  A metodologia 

utilizada foi à revisão bibliográfica, com dados qualitativos, através de livros, TCCs, 

artigos científicos e relatórios da empresa. A JBS é uma empresa brasileira de 

alimentos com mais de 60 anos de mercado, começou pequena e hoje é líder 

mundial no processamento de proteína animal, opera em mais de 20 países, atende 

mais de 300 mil clientes, em cerca de 150 países, tem em seu quadro de 

funcionários 216 mil colaboradores. A JBS tem feito investimentos em diversos 

projetos sociais e ambientais, tais como: Programa Novo Campo, que promove 

práticas sustentáveis de produção em fazendas de pecuárias na Amazônia, projetos 

para redução do consumo de água, energia, tratamento de efluente, 

reaproveitamento de resíduos, substituição de materiais usados na produção, 

reciclagem de resíduos, dentre outros. As empresas, principalmente as que se 

utilizam dos recursos naturais, estão se adequando aos apelos ambientais, seja por 

força de lei, por conscientização ou por necessidade de permanência e 

competitividade do mercado.  

 
Palavras-chaves: Sustentabilidade. Gestão ambiental. Desenvolvimento. Recursos 

 

1. INTRODUÇÃO 

A JBS é uma empresa de alimentos com mais de 60 anos de mercado, 

começou pequena, com capacidade de abater apenas cinco cabeças de gado por 

dia. Hoje é líder mundial no processamento de proteína animal, opera em mais de 

20 países, atende mais de 300 mil clientes, em cerca de 150 países. A JBS tem 

sede no Brasil e conta com mais de 216 mil colaboradores ao redor mundo. 

O negócio envolve unidades processadoras de bovinos, suínos, ovinos, aves 

e couros, além do confinamento de bovinos e ovinos. A companhia também atua nos 

segmentos que estão relacionados, como couros, produtos de higiene e limpeza, 



colágeno, embalagens metálicas, envoltórios, biodiesel, vegetais, transportes, 

gestão de resíduos e reciclagem. 

A JBS tem seus negócios divididos em cinco unidades, que são: JBS 

MERCOSUL processa os produtos das marcas FRIBOI, SWIFT, SWITT BLACK, 

CABAÑA LAS LILAS, ARMOUR, PLATE, entre outras, e têm suas unidades no 

Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, contam também com as operações de Couros 

JBS no Vietnã, China, México e Alemanha.  JBS FOODS tem como suas principais 

marcas a SEARA, REZENDE, CONFIANÇA, TURMA DA MÔNICA, LEBON, 

EXCELSIOR, WILSON, TEKITOS, HOT HIT, TEXAS BURGER e PENA BRANCA, 

trabalham com o processamento de aves, suínos e alimentos preparados, todos os 

produtos são processados no Brasil. Bovinos JBS USA, processa os itens das 

marcas SWIFT, ASPEN, RIDGE, 1855, 5STAR, CEDAR RIVER FARMS, SWIFT 

PREMIUM e GREAT SOUTHEM, suas unidades processadoras tem sedes nos 

Estados Unidos, Austrália e Canadá. Aves JBS USA, trabalha com as marcas 

PILGRIM´S PRIDE, PIERCE CHICKEN, WING DINGS, GOLD KIST FARMS e 

COUNTRY PRIDE, esses alimentos são industrializados nos Estados Unidos, 

México e Porto Rico. SUÍNOS JBS USA, essa divisão de negócio atua com as 

marcas SWIFT PREMIUM, SWIFT 1855 e LA HERENCIA e atua nos Estados 

Unidos. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Estudar o relatório anual de sustentabilidade de uma agroindústria, através de 

estudo de caso. 

2.2 Objetivo específico 

a) Levantar dados primários da agroindústria em estudo; 

b) Analisar o relatório de sustentabilidade da agroindústria; 

c) Interpretar e discutar os dados primários e secundários da agroindústria. 

 

 

 



3. METODOLOGIA  

 

O desenvolvimento desta pesquisa tem como método de análise a pesquisa 

bibliográfica, através de estudo de caso e com dados qualitativos.  

De acordo com Gil (2010), a pesquisa bibliográfica tem um critério a ser 

seguido, ele diz que a pesquisa é realizada em um embasamento do material já 

criado, composto principalmente de livros e artigos científicos.  

Para Lakatos e Marconi (2010), a pesquisa bibliográfica permite entender que, 

se de um lado a solução de um problema pode ser obtida através dela, por outro, a 

pesquisa de laboratório exige o levantamento do estudo do assunto que se propõe a 

analisar e solucionar o principal argumento. Afirma ainda que a pesquisa 

bibliográfica é considerada o primeiro passo de toda pesquisa científica. Vergara 

(2005) diz que estudo de caso tem caráter detalhado e profundo, e pode ou não ser 

feito em campo.  

Para este trabalho, foram realizadas pesquisas através de diversos meios 

como: livros, artigos científicos, sites especializados e principalmente com o relatório 

anual de sustentabilidade 2014 da empresa JBS, com a finalidade de estudar as 

ações de gestão ambiental que a empresa JBS.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento sustentável é um dos assuntos mais importantes para a 

continuidade da existência do planeta e tudo que nele vive. Ele é o desenvolvimento 

capaz de atender todas as necessidades da atual geração, sem interferir na 

qualidade de vida das futuras gerações, ou seja, viver hoje sem esgotar os recursos 

para o futuro.  

De acordo com Dias (2011), o conceito de desenvolvimento sustentável foi 

definido, pela primeira vez, pela Comissão Brundtland, como uma relação de 

harmonia entre a natureza e o homem, de forma que satisfaça às necessidades e 

aspirações humanas, enfatiza que no desenvolvimento sustentável, a pobreza é 

incompatível e que a política ambiental deve ser parte integrada do processo de 

desenvolvimento. 



Para Junior; Roméro; Bruna (2007), a humanidade passa a se preocupar com 

a questão ambiental e incluí-la como aspecto econômico, após perceber que os 

recursos podem se esgotar. 

 Almeida; Mello; Cavalcanti (2004, p. 7) relatam que “reciclar resíduos, por 

exemplo, é transformá-los em produtos com valor agregado. Conservar energia é 

reduzir custos de produção”. Sendo assim, a oportunidade de sucesso está nas 

mãos dos empreendedores que melhor souberem aproveitar, recuperar, reutilizar e 

reciclar sem danificar os recursos ambientais. 

 O direito do meio ambiente, de acordo com Wolff (2000), tem como finalidade 

a preservação da natureza com o fundamento de proteger o homem que, por 

consequência, possui direito à conservação ambiental. 

 A ISO 14001 faz parte da família das normas ISO 14000 que, de acordo com 

Assumpção (2008), elas visam padronizar as questões ambientais em qualquer tipo 

de organização, utilizando sistemáticas para implementar, monitorar, avaliar, auditar, 

certificar e manter um sistema de gestão ambiental com o objetivo de diminuir e 

eliminar os danos causados ao meio ambiente. 

 De acordo com Ely (2015), as empresas de capital aberto que fazem 

medições de ações de sustentabilidade e divulgam seus balanços sustentáveis, 

saem na frente e tem o preço diferenciado em suas ações. Portanto, investir em 

sustentabilidade é trabalhar por um mundo de igualdade, protegendo a vida e 

visando lucratividade hoje e a longo prazo, como é citado na empresa JBS. 

 

5. RESULTADOS 

 O mercado está a cada dia mais competitivo, com isso as empresas estão em 

busca constantes de melhorias. Não basta apenas demonstração de bons 

resultados financeiros. O mercado exige mais, e ganha quem se destacar nos 

critérios de avaliações sociais, econômicos e ambientais, ou seja, a empresa 

sustentável deve ajudar na qualidade de vida das pessoas, gerar lucro e proteger o 

meio ambiente. 

 A JBS é uma organização preocupada e atuante na questão sustentabilidade. 

De acordo com o relatório anual de sustentabilidade JBS 2014, foi criado em 2013 

um comitê de sustentabilidade, com o objetivo de orientar o Conselho de 

Administração do grupo JBS, com relação aos riscos e oportunidades em todos os 

aspectos globais de sustentabilidade.  



Essa assessoria dará apoio a administração do JBS no que diz respeito aos 

assuntos ambientais, tais como: identificação, abordagem e tratamento de assuntos 

críticos que resultem em riscos nos negócios, implementação e acompanhamento 

de estratégias e ações específicas e avaliação de propostas de investimentos em 

sustentabilidade. 

A JBS é uma organização comprometida com o meio ambiente e com o uso 

eficiente dos recursos naturais. O seu relatório anual de 2014 registra que esse 

compromisso se aplica por meio de três vertentes: 

A primeira é o estabelecimento de metas e o monitoramento diário dos 

indicadores ambientais, realizado por uma equipe técnica qualificada, treinada e 

dedicada a gestão ambiental de cada unidade da companhia; a segunda reflete o 

plano anual de investimentos para melhorias ambientais, no qual são definidos os 

investimentos e projetos prioritários, e finalmente, o engajamento dos colaboradores 

e dos fornecedores nos temas correspondentes e sensíveis a essa questão.  

A terceira vertente diz respeito à cadeia de fornecedores de matéria-prima, 

que deve estar em total conformidade com as políticas e os critérios socioambientais 

da companhia. Para garantir uma compra 100% responsável, a JBS se utiliza de 

contratos e monitoramento socioambiental das fazendas fornecedoras de gado, 

através de modernas tecnologias geoespaciais, baseadas em imagens de satélites, 

mapas das propriedades e parcerias com diversas instituições. 

A JBS além de fiscalizar, participa de diversos programas que visam contribuir 

para uma cadeia produtiva sustentável. Em 2014 um dos destaques foi a parceria 

estabelecida dentro do Programa Novo Campo, que promove práticas sustentáveis 

de produção em fazendas de pecuárias na Amazônia, coordenado pelo Instituto 

Centro de Vida (ICV). O objetivo deste programa é aumentar a produtividade, 

fortalecer a economia local, reduzir o desmatamento, além de conservar e recuperar 

os recursos naturais. 

Já foram percebidos diversos benefícios, como: redução do ciclo de 

produção, aumento da produtividade por hectare, melhoria na qualidade da carne e 

consequentemente aumento na renda dos produtores. 

A JBS Carnes Brasil possui desde 2011 um plano de investimentos para 

melhorias ambientais. Em 2014 investiu mais de R$ 36 milhões em gestão ambiental 

e em projetos propondo a redução de água e energia elétrica, eficiência energética, 



tratamento de efluentes, reaproveitamento de resíduos, entre outros. Alguns projetos 

têm previsão de conclusão para o ano de 2015. 

Outro passo importante foi a aquisição de um software especializado na 

gestão de meio ambiente e de sustentabilidade. Este sistema é utilizado em todas as 

unidades da empresa no Brasil, com o intuito de padronizar a gestão ambiental das 

plantas e melhorar a gestão corporativa, melhorando os relatos, consistência, 

transparência e exatidão das informações. 

No ano de 2009, a JBS começou a medir e divulgar as emissões diretas e 

indiretas de gás de efeito estufa (GEE) referente às suas operações no Brasil. A 

partir de 2012 a companhia passou a mensurar e publicar suas emissões de GEE 

em escala global, por meio de diversos programas ambientais. 

Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, a JBS fez algumas 

alterações em seus processos produtivos, como: reaproveitamento energético de 

pelo suíno, esse material era destinado a aterros sanitários, a partir dessa mudança 

esse resíduo passou a ser reaproveitado para gerar energia térmica e vapor. Desta 

forma reduziu o uso de combustíveis fósseis nas caldeiras; reaproveitamento 

energético de sebo de aves, o material é utilizado como fonte de energia, diminuindo 

o uso de combustível fóssil; reaproveitamento energético de rúmen bovino, o rúmen 

bovino passou a ser utilizado para gerar energia, diminuindo os resíduos para os 

aterros sanitários e combustíveis de biomassa na caldeira; recuperação de 

subprodutos no tratamento de efluentes, a JBS usa o sebo bovino para fabricar 

ração animal e biodiesel. 

Essas modificações possibilitam a melhora o tratamento de efluente, a 

redução de emissões de GEE e ainda traz retorno financeiro para a organização. 

Todos esses projetos juntos reduzem mais de 51.815 t CO2 e (toneladas de dióxido 

de carbono equivalente), isso equivale as emissões geradas anualmente por 23.540 

veículos de passeio. 

O grupo JBS também está aumentando a utilização de trens para transportar 

carne bovina até os portos brasileiros. No ano de 2014 a companhia passou a 

transportar 125 mil toneladas, contra 18 mil no ano de 2013. Para o meio ambiente o 

benefício é a redução de emissão de CO2 e, já a empresa reduz os custos com 

combustível e pedágios. 

Sobre energia elétrica, o grupo JBS tem se dedicado em projetos de 

economia e tem se aproveitado de fontes renováveis para gera-la, trocando 



lâmpadas fluorescentes por LED, adquirindo equipamentos elétricos mais eficientes, 

desligando equipamentos no período noturno, enfim uma mudança na cultura 

organizacional. Mais de 80% da energia utilizada é produzida através de 

hidrelétricas, bagaço de cana, briquete, casca de castanha, cavaco, etanol, lenha, 

rúmen, sebo e serragem, entre outras.  

Para economizar água, a empresa tem investido na otimização do consumo, 

por meio de melhorias no processo produtivo, treinamento e conscientização dos 

colaboradores. O resultado é o reaproveitamento de 3% de toda água captada. 

Houve também uma redução no consumo de 9% na divisão carnes, por conta das 

mudanças realizadas no processo produtivo e do reaproveitamento. Toda a água 

utilizada nos processos industriais no JBS Brasil é destinada às estações de 

tratamento de efluentes. Depois de tratadas 87% são descartadas em corpos 

hídricos, que são mananciais, trechos de rios, lagoas, reservatórios, etc., os 13% 

restantes são desprezadas em fertirrigação, rede pública, infiltração ou outras 

fontes. 

Quanto ao tratamento de resíduos sólidos, a companhia tem uma gestão que 

trabalha com o objetivo de reduzir, reciclar e reutilizar tais resíduos. Os 

investimentos são realizados em projetos para diminuir a geração dos resíduos no 

processo industrial, gerenciar os volumes gerados, reciclar por meio da unidade de 

negócios JBS Ambiental, reaproveitarem na produção energética, bem como para 

fazer a destinação ambientalmente adequada dos resíduos que não podem ser 

reciclados. 

O setor de pesquisa & desenvolvimento do JBS desenvolveu diversos 

projetos para redução de resíduos no ano de 2014, dando destaque para: 

a) Substituição das etiquetas plásticas por etiquetas de papel térmico. Isso 

eliminou o uso de filme poliéster com resina térmica, equivalente a 41.455 m², 

portanto, reduziu custo, uso de material e consequentemente, reduziu a produção de 

resíduos; 

b) Mudança no desenho de algumas embalagens que passaram a ser uma 

peça, dessa forma, reduziu em 41% a utilização da matéria-prima papelão para sua 

confecção - estas ações resultaram na redução de mais de 130 toneladas ou 

344.641 m² de papelão; 

c) Redução de dimensões e espessuras de embalagens industriais, 

resultando na redução de mais de 207 toneladas de polietileno. 



Em 2014, cerca de 87% dos resíduos sólidos gerados pelo JBS foram 

reciclados ou reutilizados. A JBS conta com uma unidade de negócio exclusiva que 

faz a gestão dos seus resíduos sólidos industriais: a JBS Ambiental. Além gerenciar 

os resíduos sólidos da empresa, a JBS Ambiental também recebe, processa e 

destina materiais de terceiros. 

A JBS Ambiental é uma unidade de negócio independente, e busca aprimorar 

os negócios ligados a sustentabilidade da companhia. A empresa coleta, processa e 

destina adequadamente os resíduos recicláveis, não recicláveis, os perigosos e não 

perigosos, com a finalidade de reduzir a destinação dos resíduos para aterros 

industriais, criando valor, pois, através da reciclagem transforma o que era resíduo 

em nova matéria prima. 

A JBS Ambiental através de sua central de reciclagem no município de 

Lins/SP tem capacidade de reciclar 500 toneladas de plásticos e gerir 1.200 

toneladas de outros materiais como papel, papelão e metais por mês. 

Com investimento de cerca de R$ 2,1 milhões, a JBS Ambiental inaugurou em 

2014 a nova categoria de negócios de Embalagens Plásticas, promovendo a 

reciclagem de 5,8 mil toneladas de plásticos. Além disso, realizou o gerenciamento 

de mais de 20.750 toneladas de cerca de 100 diferentes tipos de resíduos. A 

unidade iniciou ainda a produção de cerca de 250 toneladas de sacos plásticos de 

lixo para a JBS, utilizando resíduos recicláveis da própria empresa. 

Conforme consta no relatório anual de sustentabilidade 2014 da JBS, a 

empresa foi reconhecida em 2014, como a companhia do setor de alimentos que 

mais avançou nas ações contra o desmatamento em sua cadeia de fornecimento. A 

informação consta no relatório "Cadeias de fornecimento sem desmatamento: Do 

compromisso até ação”, elaborado pelo Driving Sustainable Economies (CDP), 

entidade não governamental internacional que apóia o desenvolvimento de 

economias sustentáveis. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na sociedade contemporânea a preocupação com o meio ambiente é 

evidente. É notória a situação da escassez de recursos naturais, mas, foi só a partir 

da segunda metade do século XX que a humanidade começou a se preocupar com 

sustentabilidade do planeta. 

http://www.jbs.com.br/sites/jbs.com.br/files/cdp-global-forests-report-2014.pdf
http://www.jbs.com.br/sites/jbs.com.br/files/cdp-global-forests-report-2014.pdf
https://www.cdp.net/en-US/Results/Pages/Company-Responses.aspx?company=9730


Diante dessa preocupação as pessoas se tornaram mais conscientes e 

começaram a exigir medidas que viessem de encontro com a preservação 

ambiental. Neste contexto, as empresas tiveram que se envolver e assumir seu 

papel de responsabilidade social e ambiental na sociedade. 

Por meio desse estudo de caso, notou-se a grande preocupação da empresa 

JBS com a questão socioambiental, tanto que o grupo apresenta diversos projetos, 

resultados e até premiações pelas suas ações. A JBS trabalha em busca de atender 

as exigências legislativas e as inúmeras imposições do mercado, é uma empresa em 

expansão e consciente de suas responsabilidades diante da sociedade. Os 

investimentos efetuados para manter uma empresa sustentável, ao contrário do que 

muitos pensam, geram lucros através da redução de custos, além de gerar 

empregos e inúmeras riquezas para o país. Porém, por meio da pesquisa efetuada 

não foi possível mensurar exatamente os valores despendidos nos investimentos 

sustentáveis, tampouco do retorno financeiro. 

É importante ressaltar que ainda há muito que melhorar. O meio ambiente 

pede socorro, e a responsabilidade de conservação é de todos: empresas, 

governantes e cidadãos. 
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