
 

 

 

 

 

 

 

 
São Paulo, 15 de março de 2016 

 

 

Ref: Inclusão de padrões de Bem-estar Animal nas Políticas de 

Salvaguarda do Banco Mundial 

 

O Banco Mundial tem atualmente em suas mãos uma oportunidade que pode 

ajudar na construção de um modelo de produção agropecuário mais ético para 

animais e humanos. Ao incluir padrões de bem-estar para animais de produção 

nas suas Políticas de Salvaguarda, o Banco Mundial estará afirmando seu apoio 

a níveis de bem-estar animal mais elevados, assim auxiliando na diminuição do 

sofrimento dos animais criados para consumo.  

 

A sociedade brasileira vem mostrando, com cada vez mais vigor, que nós somos 

um povo, em sua grande maioria, que devidamente compreende o que a ciência 

já comprovou: animais são seres sencientes, pois como nós, eles também 

sentem dor, medo, estresse, tristeza e alegria. Casos de maus-tratos 

documentados pela mídia geram grande apelo e revolta, claramente sinalizando 

que esse tipo de comportamento é rejeitado pela maioria da população. No caso 

de animais criados para consumo, dados estatísticos bastante concretos já estão 

disponíveis. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Akatu de Sustentabilidade 

identificou que 87% dos brasileiros preferem produtos alimentícios que não 

tenham implicado em maus-tratos aos animaisi. 

 

No Brasil, os três maiores produtores de suínos – BRF, JBS e Aurora – 

comprometeram-se a melhorar o bem-estar animal pela eliminação do 

confinamento extremo de porcas em gaiolas de gestação. No varejo, a Arcos 

Dorados – maior franqueadora do McDonald's no mundo – é uma das muitas 

grandes empresas de alimentos que se comprometeu a melhorar o bem-estar 

animal, também eliminando o confinamento de porcas por toda a vida em gaiolas 

de gestação de sua cadeia de fornecimento.  

 

Mas as mudanças para padrões de bem-estar dos animais mais elevados na 

América Latina não se limitam à indústria suína. O Grupo Bimbo, situado no 

México, a maior empresa de panificação do mundo, concordou em eliminar 

gradualmente as gaiolas em bateria para galinhas poedeiras da sua cadeia de 

fornecimento em nível global, assim como várias outras grandes empresas de 

alimentos como Unilever e Nestlé. 

 

Reconhecendo que o bem-estar animal é de grande importância para toda a 

sociedade, o governo brasileiro está trabalhando com parceiros em todo o 
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mundo, incluindo a União Europeia, para ajudar os nossos produtores a 

adotarem padrões mais elevados de bem-estar animal. 

 

É importante enfatizar que padrões de bem-estar animal mais elevados 

beneficiam produtores de todas as escalas. Abaixo destacamos algumas das 

razões que sustentam essa afirmação: 

 

• Ambos os mercados global e doméstico estão cada vez mais restritivos no que 

se refere à aceitação de produtos produzidos sem padrões básicos de bem-estar 

animal. Ou seja: produtores que não se adaptarem estarão em desvantagem. 

Em última análise, todos os produtores de produtos de origem animal, desde o 

pequeno agricultor ao grande conglomerado agropecuário, irão beneficiar-se 

com a transição para métodos mais humanitários de produção animal; 

 

• Muitos pequenos produtores já praticam a produção animal extensiva (como a 

caipira e a orgânica) que não usa sistemas de confinamento industrial, como 

gaiolas. Com apoio adequado e inciativas de marketing ou certificação esses 

produtores claramente podem obter uma vantagem de mercado e diferenciarem-

se dos produtores de maior escala; 

 

• Produções que têm práticas visando o bem-estar animal requerem uma força 

de trabalho maior, o que é positivo para o crescimento econômico e mais 

oportunidades de geração de emprego e renda para grupos vulneráveis. 

 

Dessa maneira, acreditamos que é importante que o Banco Mundial como um 

todo (e não apenas o IFC) apoie e incentive a adoção de normas de proteção 

dos animais, por meio de critérios estabelecidos pela ciência do bem-estar 

animal. Por isso, pedimos que as Políticas de Salvaguarda explicitamente 

referenciem "bem-estar animal", bem como as orientações pertinentes. 

Entendemos que o Banco Mundial utiliza o documento 'Good Practice Note' 

(GPN / IFC) para orientação de assuntos relacionados ao bem-estar animal, 

entretanto acreditamos que é necessário incluir uma linguagem específica do 

GPN nas Políticas de Salvaguarda. 

 

Atenciosamente, 

 

Dra. Vania Nunes 

Médica veterinária e diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa 

Animal (FNPDA) 

 

Sobre o FNPDA  

É a maior rede de proteção animal do Brasil, com mais de 120 entidades afiliadas em 

todas as regiões do país. Há mais de quinze anos, atua na disseminação do respeito, 

proteção e defesa dos animais. Luta para construir uma nova sociedade onde a 

compaixão pela vida animal seja um valor nacional, compartilhado por todos os 

brasileiros. Na web: www.forumanimal.org  
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i www.akatu.org.br/pesquisa/2012/PESQUISAAKATU.pdf  

                                                             

http://www.akatu.org.br/pesquisa/2012/PESQUISAAKATU.pdf

