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Classificação e Estratégia Ambiental e Social (ESS)  
Marfrig Global Foods – Brasil 

 
Idioma original do documento:  Inglês 
Data de emissão:  20/04/2021 

1. Escopo e objetivo do projeto e participação do BID Invest 
 
A Marfrig é a segunda maior produtora de proteína animal do mundo, com presença na América Latina e 
nos EUA. Situada entre o pecuarista e o varejista voltado para o consumidor, os fornecedores diretos da 
Marfrig incluem pecuaristas totalmente integrados e fazendas de gado de corte. Os fornecedores 
indiretos da empresa incluem desde fazendeiros dedicados à criação de bezerros como à engorda de 
animais. Em 2019, a capacidade de processamento primário da Marfrig no Brasil atingiu uma média de 
aproximadamente 16.000 animais/dia, sendo os produtos revendidos predominantemente para o 
mercado nacional, mas também para o mercado internacional. 
 
Há mais de uma década, a Marfrig vem trabalhando no fortalecimento de seus procedimentos de compra 
de gado para reduzir os riscos ambientais e sociais de sua cadeia de suprimentos. A empresa tem como 
foco ser líder do setor em questões de sustentabilidade e prevenção do desmatamento, visto que a 
pecuária tem sido historicamente associada à perda de cobertura florestal no Brasil. 
 
A Marfrig divulgou recentemente um plano multidimensional de 10 anos (Plano Marfrig Verde +1), o qual 
visa garantir que 100% da cadeia produtiva da empresa seja sustentável e livre de desmatamento em dez 
anos. Ele cobre um roteiro de execução detalhado de cinco anos, fundamentado em prazos e metas que 
apoiam sua visão para 2030. Por meio do Plano verde +, a Marfrig se compromete a atingir uma cadeia 
de abastecimento livre de desmatamento no Bioma Amazônia até 2025 e no Bioma Cerrado até 2030. 
 
O Plano Verde + da Marfrig tem duas vertentes principais, ambas voltadas para a redução do impacto 
ambiental do setor: (i) desenvolver e fornecer soluções de longo prazo e modelos de negócios de sucesso 
em sua cadeia de abastecimento para garantir a criação sustentável de gado; (ii) reduzir a pegada 
ambiental de suas operações, por meio de projetos de eficiência de recursos em toda a região. 

 
O financiamento proposto apoiará a fase inicial do plano estratégico Verde + da Marfrig, que visa acelerar 
os investimentos para fortalecer a sustentabilidade na cadeia produtiva da carne bovina e nas próprias 
operações da Marfrig. 

2. Classificação e Estratégia Ambiental e Social 
 
Essa operação foi classificada na Categoria A de acordo com a Política de Sustentabilidade Ambiental e 
Social da IDB Invest.  Os principais riscos ambientais e sociais estão relacionados principalmente à cadeia 
de suprimentos da Marfrig, incluindo desmatamento, impactos nas paisagens, ecossistemas e 
biodiversidade, trabalho infantil / forçado e práticas inadequadas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
(SSMA) pelos principais fornecedores da empresa. 
 

 
1 Maiores informações disponíveis em https://www.marfrig.com.br/pt/sustentabilidade/plano-marfrig-verde  

https://www.marfrig.com.br/pt/sustentabilidade/plano-marfrig-verde
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Durante o processo de devida diligência ambiental e social (DDAS), o BID Invest contará com o auxílio de 
uma empresa de consultoria ambiental e social independente. Como parte do processo de DDAS, o BID 
Invest e o consultor independente visitarão algumas das unidades operacionais da Marfrig e avaliarão 
ainda as principais características do Projeto, incluindo: (i) capacidade da empresa para a avaliação e 
gestão de riscos e impactos ambientais e sociais relacionados às suas operações diretas e cadeia de 
suprimentos; (ii) gestão das práticas ambientais, sociais, laborais e de saúde e segurança do trabalho em 
suas unidades de abate, unidades de processamento e centros de distribuição; (iii) gestão de materiais e 
produtos químicos perigosos; (iv) gestão de efluentes e resíduos sólidos; (v) eficiência energética; (vi) 
relação com as comunidades afetadas; e (vii) engajamento das partes interessadas. O patrocinador será 
obrigado a garantir que o Projeto cumpra com as exigências da Política de Sustentabilidade do BID Invest 
e feche quaisquer lacunas identificadas por meio de um plano de ação. 
 
Com base nas informações recebidas e revisadas até o momento, os Padrões de Desempenho (PD) 
aplicáveis ao projeto são: PD1: Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais; PD2: Condições 
de Emprego e Trabalho; PD3: Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição; PD4: Saúde e Segurança da 
Comunidade; PD6: Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais Vivos; e 
PD7: Povos Indígenas.  A determinação final dos PDs aplicáveis ao projeto será feita no final do processo 
de DDAS. 
 
Uma vez concluído o processo DDAS, um Resumo da Revisão Ambiental e Social (RRAS ou ESRS) será 
elaborado e publicado neste site. 

3. Informações adicionais 
 
Para dúvidas sobre o Projeto, entre em contato com a Marfrig 
 

Nome: Paulo Pianez Junior 
Título: Diretor de Sustentabilidade 
Número de telefone: +55 11 99871 9745 
Email: paulo.pianez@marfrig.com 

 
Para dúvidas e comentários ao BID Invest, entre em contato com: 
 

Nome: Grupo de Comunicación de BID Invest 
Email: requestinformation@idbinvest.org 

  
Além disso, as comunidades afetadas podem acessar o Mecanismo Independente de Consulta e Pesquisa 
(MICI) do BID Invest da seguinte forma:  
 

Número de telefone: +1 (202) 623-3952 
Número de fax: +1 (202) 312-4057 
Endereço: 1300 New York Ave. NW Washington, DC. USA. 20577 
Email:  mecanismo@iadb.org o MICI@iadb.org 
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