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Desde 2012, as maiores empresas alimentícias do mundo são avaliadas em Compromisso de Gestão; Governança e Gestão; 
Liderança e Inovação; e Relatório de Desempenho e Impacto para que o público saiba como elas estão tratando seus animais.

das 150 
empresas 

avaliadas em 
2018 subiram 

pelo menos um 
nível no 2019 

As empresas pesquisadas se 
encaixam em um dos níveis abaixo, 

com base em sua pontuação

A empresa assumiu 
uma posição de 
liderança em 
bem-estar animal

A empresa fez do 
bem-estar animal parte 
integrante de sua 
estratégia de negócios

A empresa estabeleceu 
uma metodologia para 
tratar do bem-estar animal, 
mas precisa melhorar sua 
efetiva implementação

A empresa está 
progredindo na 
implementação de suas 
normas e compromissos 
com o bem-estar animal

A empresa identificou o 
bem-estar animal como uma 
questão empresarial, mas 
apresenta poucos indícios 
de que está gerindo o 
problema de maneira eficaz

A empresa apresenta pouco 
ou nenhum indício de que 
reconhece o bem-estar 
animal como uma questão 
empresarial

das empresas subiram 
pelo menos um nível 
desde 2012

Foi a pontuação média de 
todas as empresas em 2019 
(subiu de 32% em 2018)

Os números de 2019 sugerem que 
um número crescente de empresas 
começa a relatar seu desempenho 

em bem-estar animal

pelo Ranking de 2018 
fornecem algum dado 
relativo a seu desempenho 
(62% em 2018), embora na 
maioria dos casos estão 
relacionados a uma ou 
duas questões

relatam a proporção 
de animais livres de 
confinamento intensivo 
(51% in 2018)

relatam a proporção de 
animais livres de mutilações 
de rotina (24% em 2019)

informam sobre a 
proporção de animais 
atordoados ou 
insensibilizados pré-abate 
(24% em 2018)

fornecem informações 
quantitativas sobre os 
tempos de transporte 
(20% em 2018)

relatam resultados 
referentes ao bem-estar 
animal (13% em 2018)

A pontuação das 43 
empresas adicionadas no 
Benchmark em 2018 continua 
em declínio, dado que as novas 
empresas alcançaram a média 
de apenas 20% em 2019 
(comparado a 16% em 2018). 
A pontuação média também foi 
afetada marginalmente pelo 
ajuste do peso de pontos 
relacionado a questões de 
performance em 2019.
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13%

Já tem um 
conselho ou 
supervisão dos 
executivos 
explicita no 
tema bem-estar 
animal 

já publicam 
objetivos 
formais de 
melhorias 

Como uma reflexão final, os relatórios de desempenho das empresas apresentam informações que  tendem a ser muito limitadas em escopo (reportam apenas determinados 
países ou regiões e/ou linhas de produtos específicas). A maioria das empresas também não especificam a proporção de animais em suas operações e cadeias de suprimentos 

globais que alcançaram resultados específicos de bem-estar, nem fornecem informações suficientes para permitir uma estimativa razoável. BBFAW é apoiado por seus parceiros fundadores, 
 World Animal Protection and Compassion in World Farming

caíram pelo menos 
um nível. Cinco destas 
empresas foram 
impactadas pelo aumento 
dos pontos atribuídos ao 
relatório de desempenho 
e impacto em 2019


