
Neste segundo número do Monitor, boletim que 
divulga periodicamente os estudos setoriais e de 

cadeia produtiva da Repórter Brasil, destrinchamos 
a bilionária indústria do frango, que mói direitos de 

produtores rurais e trabalhadores pelo país
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UMa visão do setor

RESUMO

1. De cada onze quilos de frango exportados globalmente, aproximadamente quatro têm origem no Brasil

2. A crise tem sido um aliado do segmento, ao incentivar a substituição da carne vermelha, mais cara, pela carne 
branca na dieta dos brasileiros

3. A cadeia produtiva do frango é responsável pela manutenção de 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos

4. Duas multinacionais brasileiras, JBS e BRF, respondem por 50% dos abates e 70% das exportações

5. A BRF é dona da Plusfood, que tem plantas industriais em Inglaterra e Holanda; a JBS é dona da Moy Park, sediada 
no Reino Unido, e da Pilgrim’s, nos EUA

Em 2015, o Brasil ultrapassou a 
China e se tornou segundo maior 
produtor mundial de carne de 

frango, atrás apenas dos Estados Uni-
dos (EUA). Os números do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) indicam que a produção bra-
sileira chegou a 13,14 milhões de to-
neladas no ano passado, volume 5,4% 
superior ao de 2014 e o maior já regis-
trado na história do país. Foram abati-
dos, em 2015, nada menos do que 5,8 
bilhões de cabeças de frango em terri-
tório nacional.

 Os resultados de 2015 refle-
tem a crescente relevância econômica 
desse setor, que, nos últimos 15 anos, 
dobrou de tamanho, quadruplicou suas 
exportações e ganhou maior peso na 
balança comercial. No ano passado, de 
acordo com as estatísticas do governo 
federal, o frango in natura foi o quar-
to produto mais exportado pelo Brasil, 
atrás apenas da soja em grão, do miné-
rio de ferro e do petróleo.
 
 Apesar de produzir menos 
frangos do que os Estados Unidos, o 
país já é há algum tempo a maior força 
no comércio internacional desse pro-
duto. De cada onze quilos exportados 
globalmente, aproximadamente quatro 
quilos têm origem no Brasil. O produto 
nacional é hoje encontrado em 150 pa-
íses de todos os continentes.

 São números que mostram um 
setor na contramão do país, crescendo 
consideravelmente em meio a uma re-
cessão que fez o Produto Interno Bruto 
(PIB) cair 3,8% em 2015. Trata-se de 
um cenário que não deve se alterar ao 
longo de 2016. Enquanto a economia 
do país encolhe, o Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 
em inglês), principal centro global de 
estatísticas agropecuárias, prevê para 
este ano um aumento de 3% na quanti-
dade de frangos produzidos localmente 
– ou seja, mais um recorde de produ-
ção para a avicultura nacional.

 Em certa medida, a crise tem 
sido um aliado do segmento, ao incen-

tivar a substituição da carne vermelha, 
mais cara, pela carne branca na dieta 
dos brasileiros. “É esperado que essa 
situação continue em 2016, porém em 
um ritmo menor”, aponta o USDA em 
relatório publicado em março. Apesar 
da relevância das exportações para o 
segmento, o mercado interno é quem 
absorve a maior parte da produção – 
cerca de 67%, segundo a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

 Além disso, a desvalorização do 
real frente ao dólar aumentou a com-
petividade do frango brasileiro fora 
do país, ajudando a contrabalancear a 
queda do preço do produto nos mer-
cados globais. Em janeiro de 2016, por 

2014 2015 2016 14/15 (%) 15/16 (%)

EUA 17.299 17.966 18.365 3,86 2,22
Brasil 12.692 13.080 13.480 3,06 3,06
China 13.000 13.025 13.100 0,19 0,58
UE 10.330 10.600 10.845 2,61 2,31
Índia 3.725 3.900 4.200 4,70 7,69
Rússia 3.260 3.550 3.650 8,90 2,82
México 3.025 3.100 3.160 2,48 1,94
Argentina 2.050 2.060 2.100 0,49 1,94
Turquia 1.956 1.980 1.990 1,23 0,51
Tailândia 1.570 1.650 1.650 5,10 0,00
Demais 17.642 17.033 16.796 -3,45 -1,39
Total 86.549 87.944 89.336 1,61% 1,58%

MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS (mil toneladas)

ANO VARIAÇÃO
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exemplo, os dados da Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex) mostram que 
as exportações brasileiras de carne de 
frango renderam US$ 451,1 milhões, 
um número 8,8% menor em compara-
ção com 2015. No entanto, ao ser con-
vertida em reais, essa mesma receita 
cresceu 40,4% no período. Da mesma 
forma, também cresceu o volume ex-
portado –14,1% maior em relação a ja-
neiro do ano anterior.

CAMpEõES NACIONAIS

A cadeia produtiva do frango é 
responsável pela manutenção de 
3,5 milhões de empregos diretos 

e indiretos, segundo dados da ABPA. É 
um número que equivale a nada menos 
do que 5% da população ocupada no 
país. Somente nas plantas frigoríficas, 
são cerca de 400 mil empregados, in-
forma a entidade. O dado que leva em 
conta não só o abate de aves, mas tam-
bém o de suínos – que absorve uma 
parcela minoritária desse montante. 

 A região sul do Brasil concen-
tra a maior parte dos abates de fran-
gos – 59,6% em 2015, de acordo com 
o IBGE – e também das fazendas cria-
doras desse animal – 63,5% em 2014, 
segundo a ABPA. São aproximadamen-
te 180 mil produtores agrícolas dedi-
cados à atividade.

 As aves criadas por esse gran-
de número de pequenos e médios 
produtores brasileiros é absorvida 
principalmente por duas grandes mul-
tinacionais brasileiras: BRF e JBS. Em 
2014, segundo ranking produzido pelo 
Avisite – principal portal de informa-
ções sobre avicultura no país –, as 
companhias abateram, juntas, 2,6 bi-
lhões de cabeças de frango, o equiva-
lente a quase metade do total nacional. 
Quando o assunto são as exportações, 
a concentração torna-se ainda maior. 
Ambas foram responsáveis por cerca 
de 70% dos embarques de frango em 
2013, informa a União Brasileira de 
Avicultura (Ubabef). 

 O domínio dessas empresas 
sobre a industrialização e o comércio 
do frango é resultado de um processo 
de concentração econômica iniciado 
no final dos anos 2000, com decisi-

va participação do Estado brasileiro. 
Em 2009, a Sadia, então a maior pro-
cessadora de carne de frango do país, 
enfrentava sérias dificuldades eco-
nômicas quando anunciou a fusão de 
suas operações com a Perdigão, sua 
principal rival histórica. O negócio deu 
origem à BRF, numa transação patro-
cinada por fundos de pensão de em-
presas estatais e pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), que adquiriram ações da 
nova empresa.

 Também a JBS contou com 
aportes acionários e empréstimos vul-
tosos do BNDES nos últimos dez anos, 
recursos em grande parte utilizados na 
aquisição de empresas do setor avícola. 
O banco detém hoje 24% das ações da 
companhia, cujo faturamento saltou de 
R$ 3,5 bilhões (US$ 1 bilhão) em 2004 – 
quando ela ainda se dedicava exclusi-
vamente ao segmento bovino –  para R$ 
120 bilhões (US$ 34 bilhões) em 2014, 
ano em que a JBS se tornou a maior 
empresa privada do Brasil em vendas. 
Sua expansão no processamento de 
frango deu-se fundamentalmente atra-
vés da compra e do arrendamento de 
outras empresas locais, como a Seara, 
a Frangosul – pertencente à francesa 
Doux – e a subsidiária brasileira da 
norte-americana Tyson.

 BRF e JBS são dois dos princi-
pais exemplos da política dos “campe-
ões nacionais” que norteou a atuação 
do BNDES – maior banco de investi-
mento do Brasil – durante o segundo 
mandato do governo do presidente 

Lula e o primeiro mandato da presi-
denta Dilma Rousseff. O objetivo cen-
tral era o fortalecimento de multina-
cionais brasileiras capazes de assumir 
posições de liderança global em seus 
respectivos segmentos de atuação.

INTERNACIONALIzAçãO

O Oriente Médio e a Ásia são os 
dois principais mercados com-
pradores do frango brasileiro 

– em 2014, absorveram 63% das ex-
portações. Na sequência estão África 
(14%), União Europeia (10%), Améri-
cas (9%) e o mercado europeu extra-
comunitário (4%). O principal produto 
exportado para os maiores mercados 
compradores é o frango in natura. Ele 
representa 89% das vendas externas 
brasileiras no setor.

 Em relação à União Europeia, 
no entanto, o cenário é diferente. Os 
frangos industrializados e salgados 
– produtos de maior valor agregado – 
correspondem a 76% das vendas bra-
sileiras à região. Cenário que aumenta 
a importância relativa da região na ba-
lança comercial do setor avícola brasi-
leiro. Holanda (47%), Alemanha (20%) 
e Reino Unido (19%) representam os 
principais mercados de entrada do 
frango brasileiro na União Europeia.

 Nos últimos anos, além de in-
crementar suas operações no Brasil, 
BRF e JBS também expandiram forte-
mente as suas operações industriais 
em outros países. A Argentina foi o 

2014 2015 2016 14/15 (%) 15/16 (%)

Brasil 3.558 3.740 3.880 5,12 3,74
EUA 3.312 2.990 3.221 -9,72 7,73
UE 1.133 1.150 1.190 1,50 3,48
Tailândia 546 580 570 6,23 -1,72
China 430 395 375 -8,14 -5,06
Turquia 379 340 360 -10,29 5,88
Argentina 278 200 225 -28,06 12,50
Ucrânia 167 180 190 7,78 5,56
Canadá 137 130 140 -5,11 7,69
Belarus 113 120 100 6,19 -16,67
Demais 417 406 437 -2,64 7,64
Total 10.470 10.231 10.688 -2,28% 4,47%

MAIORES EXPORTADORES MUNDIAIS (mil toneladas)

ANO VARIAÇÃO
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principal destino da BRF, local onde a 
empresa é hoje dona de sete fábricas 
– unidades processadoras de frangos, 
margarinas, queijos e carne bovinas. 
Em 2014, também inaugurou uma in-
dústria de alimentos processados em 
Abu Dhabi, destinada a atender o mer-
cado do Oriente Médio, que já é um dos 
principais destinos das exportações 
brasileiras da BRF.

 Na Europa, a multinacional é 
dona da Plusfood, empresa processa-
dora de frangos com plantas indus-
triais na Inglaterra e na Holanda. Atra-
vés da Plusfood – que tradicionalmente 
utiliza frango brasileiro como matéria-
-prima em suas fábricas – a BRF vende 
seus produtos em importantes redes de 
supermercado locais.

 Também a JBS está presente no 
mercado de frango europeu, por inter-
médio da Moy Park. Sediada no Reino 
Unido, a empresa é a maior processa-
dora de frangos da Irlanda do Norte, 
além de possuir fábricas em outros 
países europeus – Inglaterra, França 
e Holanda. Assim como a Plusfood, a 
Moy Park também possui histórico de 
processamento de frango brasileiro em 
suas fábricas.

 A JBS também é uma das líde-
res no mercado norte-americano de 
frango, onde é dona, desde 2009, da 
Pilgrim’s. A empresa é a vice-líder no 
mercado local de processamento des-
se produto. A multinacional brasileira 
também possui unidades de produção 
avícola no México e em Porto Rico.

2014 2015 2016 14/15 (%) 15/16 (%)

EUA 14,03 14,99 15,23 6,85 1,58
China 12,83 12,88 13,00 0,39 0,82
UE 9,90 10,16 10,37 2,56 2,12
Brasil 9,13 9,34 9,60 2,27 2,78
Índia 3,71 3,89 4,19 4,74 7,73
México 3,73 3,85 3,92 3,08 1,79
Rússia 3,67 3,77 3,73 2,69 1,06
Japão 2,22 2,24 2,25 0,85 0,22
Argentina 1,77 1,86 1,87 4,96 0,81
África do Sul 1,57 1,63 1,66 4,01 1,83
Indonésia 1,56 1,62 1,64 3,83 0,92
Demais 20,77 20,01 19,89 -3,70 -0,56
Total 84.852 86.276 87,376 1,56% 1,27%

MAIORES CONSUMIDORES MUNDIAIS (mil toneladas)

VARIAÇÃOANO

2014 2015 2016 14/15 (%) 15/16 (%)

Japão 888 900 875 1,35 -2,78
Arábia Saudita 775 900 850 16,13 -5,56
México 722 760 770 5,26 1,32
UE 709 710 720 0,14 1,41
Iraque 722 690 710 -4,43 2,90
África do Sul 369 420 440 13,82 4,76
Hong Kong 299 360 380 20,40 5,56
Angola 365 240 260 -34,25 8,33
China 260 250 260 3,85 4,00
Cuba 186 210 235 12,90 11,90
Demais 3.598 3.199 3.193 -11,09 -0,19
Total 8.893 8.639 8.639 -2,86% 0,63%

MAIORES IMPORTADORES MUNDIAIS (mil toneladas)

ANO VARIAÇÃO

• 5 •



• 6 •

M
O

N
IT

O
R

 #
2

A
 I
N

D
Ú

ST
R

IA
 D

O
 F

R
A

N
G

O
 N

O
 B

R
A

SI
L

integrados por Mais direitos

RESUMO

1. Cadeia de suprimento da indústria baseia-se no “sistema de integração”, especialmente na região sul do Brasil

2. Frigoríficos adiantam insumos ao produtor, que em troca fica obrigado a comercializar os frangos prontos exclu-
sivamente com a empresa

3. Avicultores protestam contra exigências e critérios de remuneração, mas indústria diz que maioria está satisfeita

4. Projeto de Lei 6459/13, aprovado em março de 2016 pela Câmara dos Deputados, busca definir obrigações dos 
frigoríficos e produtores

5. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) apoia nova legislação, mas associação dos in-
tegrados afirma que ela não resolve questão da remuneração

No Brasil, a relação entre as prin-
cipais indústrias de abate de 
frango e os 180 mil criadores de 

aves não é uma mera relação de com-
pra e venda. É um negócio regido pelo 
“sistema de integração”, através do 
qual os frigoríficos adiantam os pinti-
nhos, as rações e os remédios para os 
produtores rurais. Em troca, eles ficam 
obrigados a comercializar os frangos 
prontos para o abate exclusivamen-
te com a empresa que forneceu essa 
matéria-prima. Descontados os custos 
de produção, o agricultor é finalmente 
remunerado pela indústria. 

 Nesse casamento desigual entre 
grandes e pequenos, os conglomerados 
industriais possuem enorme poder de 
barganha para impor contratualmente 
os seus critérios de qualidade, como, 
por exemplo, o tamanho dos aviários, 
o peso final dos animais para o abate 
e técnicas de manejo a serem adotadas. 
Critérios que, muitas vezes, demandam 
altos investimentos dos “parceiros” em 
suas propriedades. Além disso, a cres-
cente concentração das indústrias de 
abate de frango no Brasil torna ainda 
mais difícil a situação dos avicultores 
ao diminuir a concorrência entre com-
pradores. As duas maiores empresas 
do setor – BRF e JBS, que respondem 
por quase metade dos abates nacionais 
e aproximadamente 70% das exporta-
ções – tem seus modelos de negócio 
baseados na integração. 

 Não só critérios de qualida-
de, mas também os preços impostos 
ao avicultor são fonte constante de 
insatisfação. O peso dos frangos e a 
quantidade de ração consumida são os 
principais fatores da complexa fórmu-
la que calcula o pagamento dos produ-
tores – o número de animais mortos e 
a quantidade de medicamentos usados 
são outros fatores relevantes. Há tam-
bém uma espécie de competição entre 
os integrados, pois a produtividade de 
cada um em comparação com os ou-
tros fornecedores é outro aspecto leva-
do em conta nos cálculos. 

 Trata-se de uma matemática 
considerada obscura por agricultores 
familiares e pelas organizações que 
os representam. Na prática, a grande 
maioria pouco entende os critérios que 
norteiam a sua remuneração. “Nós te-
mos que confiar em tudo na empresa. 
A gente, como integrado, entrega um 
lote de frango e não sabe o quanto vai 
receber”, diz José Müeller, avicultor na 
região Sul do Brasil.

 O resultado é um alto nível de 
endividamento enfrentado por diversos 
avicultores, que relatam situações em 
que o valor recebido nem sequer cobre 
os custos da atividade. Em dezembro de 
2014, mais de 500 produtores protes-
taram contra essa realidade em frente 
a duas fábricas da BRF no Paraná, em 
Francisco Beltrão e Dois Vizinhos. “Nós 
temos um custo de produção de R$ 0,32 

por cabeça e avicultores ganhando até 
R$ 0,25”,, declarou na ocasião Luiz 
Nei Bez, presidente da Associação dos 
Produtores de Aves de Corte de Dois 
Vizinhos e Região (Asspac). Também 
em 2014, manifestação semelhante foi 
organizada pelos integrados da JBS na 
cidade de Forquilhinha (SC). 

 O sistema de integração come-
çou a ser implantado no Brasil na dé-
cada de 1960, inspirado em práticas 
semelhantes já existentes nos Estados 
Unidos. Também lá há queixas e ten-
sões envolvendo integrados e frigorí-
ficos. Em 2015, ganhou notoriedade 
naquele país um caso criminal envol-
vendo a Pilgrim’s, uma das maiores in-
dústrias norte-americanas de frango – 
desde 2009, ela pertence ao grupo JBS. 
Aproximadamente 300 mil animais 
foram misteriosamente mortos em avi-
ários pertencentes a fornecedores da 
companhia num condado da Carolina 
do Sul. Os investigadores responsáveis 
pelo caso apontaram um ex-integrado 
da Pilgrim’s como o principal suspeito. 
O motivo seria a sua insatisfação com 
a companhia após não ter tido seu con-
trato renovado devido a uma produtivi-
dade alegadamente insatisfatória.

 É nesse contexto que o Mo-
vimento dos Pequenos Agricultores 
(MPA), organização presente em di-
versos Estados brasileiros, defende a 
necessidade de políticas públicas que 
criem alternativas ao sistema de inte-
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gração, que atrela a agricultura fami-
liar a grandes conglomerados indus-
triais. “Precisamos discutir a questão 
dos pequenos abatedores e da vigilân-
cia sanitária, porque o nosso povo não 
tem onde abater os animais”, pondera 
Leandro de Freitas, uma das lideranças 
do MPA. “O BNDES financia grandes 
abatedores, e os pequenos não”. 

 Sem apoio para aperfeiçoar as 
condições técnicas e sanitárias de ins-
talações menores, a política pública 
reforça a própria concentração econô-
mica privada.

pL dA INTEgRAçãO

O Brasil discute atualmente a 
criação de uma nova legislação 
para regulamentar o relaciona-

mento entre as indústrias e os produ-
tores integrados. Em março de 2016, a 
Câmara Federal aprovou o Projeto de 
Lei (PL) 6459/13, que estabelece obri-
gações e responsabilidades para ambas 
as partes a serem tornadas obrigatórias 
nos contratos firmados entre indús-
trias e agricultores. A matéria precisa 
ainda ser validada pelo Senado e san-
cionada pelo Executivo.

 O chamado “PL da Integração” 
tem como objetivo central enfrentar a 
propalada insegurança jurídica des-
ses contratos, que são frequentemente 
questionados na Justiça. Um de seus 
pontos principais é a criação de ins-
tâncias de negociação coletiva para a 
remuneração dos integrados –  o que, 
em teoria, irá tornar mais transparente 
esse polêmico tema. 

 De acordo com a proposta, o 
contrato de integração deverá, sob 
pena de nulidade, estabelecer crité-
rios claros sobre várias questões – por 

Os produtores rurais mantém um contrato
de integração com as empresas, também conhecido
como “Parceria”

Os frigoríficos adiantam os pintinhos, as rações
e os remédios aos produtores

As indústrias prestam assistência técnica
e não só compram como mandam buscar o frango
na propriedade dos integrados

Após descontar os custos, a empresa deposita
o pagamento na conta dos avicultores

CICLO DO FRANGO

!posição da
indústria

Para a Associação Brasileira de 
proteína Animal (ABpA), que re-
presenta as indústrias de aba-

te do país, a maioria dos avicultores 
está satisfeita com a integração. “Nós 
temos uma pesquisa informal feita e 
90% dos integrados na avicultura es-
tão satisfeitos, em maior ou menor es-
cala”, declarou o presidente da entida-
de, Francisco Turra, à Repórter Brasil.

 A BRF também foi procurada 
para comentar sobre o assunto. “A 
BRF possui aproximadamente 13 mil 
produtores integrados que respon-
dem por uma parcela significativa da 
produção nacional. Em um universo 
tão relevante, eventuais discordân-
cias pontuais são naturais, porém a 
BRF trata de todas essas situações 
com respeito, profissionalismo e 
sempre buscando fortalecer o mode-
lo de integração que, ao longo de dé-
cadas, demonstrou ser fundamental 
para garantir o desenvolvimento do 
agronegócio brasileiro, tanto para os 
produtores quanto para as indústrias”, 
informou a empresa.

 Já a JBS disse que “tem uma 
avaliação positiva sobre a satisfação 
dos avicultores, pois levamos em 
consideração o relacionamento in-
dividual que a companhia tem com 
esses integrados e o número signifi-
cativo de produtores que procuram 
a empresa com propostas para am-
pliar os seus negócios”. Além disso, a 
empresa informa possuir políticas de 
remuneração “absolutamente trans-
parentes” com os integrados e as 
considerar “muito mais do que satis-
fatórias”. diz também não ter conhe-
cimento de avicultores inadimplentes 
com seus compromissos na cadeia 
produtiva da JBS.
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exemplo, padrões de qualidade dos in-
sumos fornecidos pelas indústrias, as 
fórmulas para cálculo da eficiência 
produtiva e sanções pelo inadimple-
mento ou pela rescisão. Além disso, ela 
prevê a criação de fóruns e comissões 
paritárias, compostas por representan-
tes dos integradores e dos integrados, 
que deverão estabelecer metodologias 
e valores de referência para a remu-
neração de avicultores, suinocultores, 
fumicultores e demais segmentos onde 
impera o sistema de integração.

 A aprovação do PL na Câmara 
gerou manifestações de otimismo em 
ambos os lados interessados. Foi come-
morada, por exemplo, pela Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA). 
“Esta é uma conquista para o agrone-
gócio brasileiro. Graças a este sistema, 
ganhamos competitividade, atingimos 
padronização e ampliamos nossa par-
ticipação internacional, chegando à 
liderança mundial nos embarques de 

carne de frango. Isso atesta a importân-
cia da criação de um marco legal que 
estabeleça regras claras em torno des-
ta relação”, destaca Francisco Turra, o 
presidente da ABPA, por meio de nota 
publicada no site da entidade.

 O PL também conta com o 
apoio da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (Con-
tag), maior entidade de representação 
dos pequenos agricultores no país. “A 
atividade de integração, até o momen-
to, é regida apenas pelo código civil. 
Entendemos como um grande passo 
dado para a agricultura familiar no 
Brasil e um grande momento para a 
organização da produção”, afirma An-
toninho Rovaris, secretário de meio 
ambiente da entidade, também por 
meio de nota. A Contag afirma ter su-
gerido 16 emendas ao projeto original, 
todas elas acatadas em acordo com re-
presentantes da indústria e do agrone-
gócio brasileiro.

 O PL não determina quais serão 
os critérios para estabelecer os valores 
de referência relacionados à remu-
neração dos integrados, fato que gera 
preocupação entre representantes da 
atividade. “Há atualmente uma concen-
tração elevada de empresas que absor-
vem a produção dos avicultores, e isso 
reflete na redução sistemática de suas 
remunerações”, afirmou o presidente 
da Associação Brasileira dos Aviculto-
res Integrados (Avai), Fernando Cezar 
Ribeiro, em audiência pública sobre o 
projeto realizada no ano passado. 

 Nesse contexto, ele defende que 
tais valores de referência devem esta-
belecer uma política de preços mínimos 
a serem pagos ao produtor. O texto ori-
ginal do projeto chegava a mencionar 
explicitamente que a remuneração do 
integrado não poderia ser inferior ao 
seu custo de produção, mas essa dire-
triz foi removida no projeto aprovado 
pela Câmara dos Deputados.

“O avicultor está sempre devendo”

“Já faz 26 anos que a gente 
está na atividade. Eu cresci 
praticamente dentro do viá-

rio. Comecei junto com o meu pai. 
Há uns 20 anos as agroindústrias se 
instalaram na nossa região e vieram 
buscar parceria com a gente. Virou 
moda na época trabalhar com aviário, 
foi uma febre na região. E realmente 
era lucrativo.

 Mas avicultura passou por 
muitas mudanças. Vieram novas exi-
gências, acredito que até necessárias 
para a empresa comercializar a car-
ne, para a exportação. Começou a se 
falar em ISOs, participávamos de reu-
niões sobre isso com a empresa. Era 
preciso se adequar, desenvolver no-
vas tecnologias dentro do aviário. In-
vestimentos para conquistar os ISOs. 
E isso influenciou os nossos gastos.  

 Nosso trabalho era todo em 
função de ajudar a empresa, fazer ela 
se tornar grande. Mas não foi lem-
brado que nós precisávamos crescer 
junto. O crescimento aconteceu, só 
que ela não repartiu com a gente.

 É tudo por nossa conta. O 
avicultor precisa manter os galpões 
em dia, seguindo um padrão que a 
empresa muda a toda hora. Tenho 
colegas que compraram equipamen-
tos que nem sequer chegaram a usar. 
para você ter uma ideia: nós usamos 
um nebulizador para resfriar o am-
biente do aviário, e alguém na em-
presa achou que era melhor mudar 
o sistema de encanamento padrão 
desse nebulizador. Isso foi uma des-
pesa de 2 mil a 3 mil reais para cada 
avicultor. E dali a pouco eles percebe-
ram que a mudança não fez o efeito 
desejado e que não era mais neces-
sária.  Quem sai na frente fazendo o 
que eles exigem acaba muitas vezes 
sofrendo mais.

 O avicultor nunca consegue 
ficar sem financiamento nos bancos. 
Quando vem uma nova tecnologia, 
uma necessidade de mudança nos 
galpões, ele não tem caixa para isso. 
Então ele está sempre devendo. Está 
sempre trabalhando em função de 
pagar uma conta. É por isso que mui-
tos se mantêm na atividade: porque 
eles precisam pagar conta. A gente 

tem três aviários e todos estão fecha-
dos. É a primeira vez que paramos 
em 26 anos. Não é mais vantagem 
trabalhar na atividade. 

 Uma coisa que me marcou, 
na minha vida de avicultor, foi a situa-
ção da minha mãe. A nossa alimenta-
ção era ela quem fazia. A gente tinha 
a vaca de leite, galinha caipira, porqui-
nhos... A nossa mesa sempre foi farta 
em alimento. Mas aí veio a empresa e 
começou a tirar esse direito da minha 
mãe. Tirou as galinhas caipiras, por-
que, segundo a empresa, elas preju-
dicavam as aves lá no galpão.

 Eu vejo também os sentimen-
tos da minha mãe. Uma vida inteira 
tendo ovos em casa, e então tendo 
que ir no mercado comprar os ovos. 
A empresa influenciou dentro da nos-
sa casa, não só no nosso trabalho. Ela 
foi lá e mexeu com a nossa casa”.

Luiz Antônio Betin, 46
avicultor/Caxambu do Sul (SC)
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Trabalhador faz a limpeza
do aviário com lança-chamas
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a precarização do trabalhador da apanha

RESUMO

1. Trabalhador que recolhe os frangos vivos para transporte é considerado “o mais explorado” no setor

2. Ausência de carteira assinada, jornadas excessivas – inclusive às madrugadas – e condições insalubres são apenas 
são alguns dos problemas

3. A apanha do frango é geralmente realizada por uma mão de obra jovem, do sexo masculino e de baixa escolaridade

4. Parte considerável são migrantes brasileiros ou mesmo oriundos de outros países, como haitianos e senegaleses

5. Fiscais do governo já flagraram trabalhadores em condição de escravidão na cadeia produtiva de BRF e JBS  

Todos os dias, aproximadamente 
15 milhões de frangos são trans-
portados no Brasil das fazendas 

para o abate em frigoríficos. O trajeto 
é feito por caminhões com centenas 
de caixas empilhadas, cada uma delas 
contendo algo entre sete e dez aves. 
Colocar os frangos nessas caixas – e, 
posteriormente, as caixas em cima dos 
caminhões – é uma tarefa árdua, rea-
lizada por equipes que percorrem ro-
dovias e estradas de terra a bordo de 
pequenas vans. Num único dia de la-
buta, cada uma dessas equipes, com-
postas por cerca de dez trabalhadores 
cada, visita diversas propriedades e é 
facilmente responsável pela apanha de 
mais de 50 mil animais.

 Ausência de carteira assina-
da, jornadas excessivas – inclusive às 
madrugadas – e condições insalubres 
são apenas alguns dos problemas co-
mumente enfrentados pelos milhares 
de trabalhadores que se dedicam à 
atividade, na qual já foram inclusive 
flagradas situações de escravidão con-
temporânea. “Dentro da nossa catego-
ria, é o pessoal mais explorado”, avalia 
Siderlei de Oliveira, presidente da Con-
federação Brasileira Democrática dos 
Trabalhadores na Indústria da Alimen-
tação (Contac/CUT). 

 A apanha do frango é geral-
mente realizada por uma mão de obra 
jovem, do sexo masculino e dona de 
baixa escolaridade. Parte considerável 

são migrantes brasileiros ou até mes-
mo oriundos de outros países – no sul 
do Brasil, principal polo produtor, é 
possível encontrar haitianos e senega-
leses nas fileiras do setor. Os apanha-
dores não raro enfrentam um ambiente 
hostil nos municípios onde a ativida-
de ocorre, já que são vistos por muitos 
como potenciais criminosos, usuários 
de drogas ou, ainda, trabalhadores er-
rantes que permanecem pouco tempo 
na região, deixando dívidas para trás. 
“Houve um tempo em que eu precisava 
mentir sobre o meu trabalho para con-
seguir alugar uma casa”, revela Janel 
Rheinheimer, apanhador de frango há 
10 anos em Serafina Corrêa (RS).

 Em fevereiro de 2015, a Repór-
ter Brasil visitou o município e pôde 
constatar que, apesar de avanços re-
centes na organização do setor, ainda 
são diversos os problemas enfrentados 
por esses trabalhadores. Um dos prin-
cipais é a imprevisibilidade da jornada 
laboral, já que a apanha do frango, para 
abastecer uma indústria que abate 24 
horas por dia, precisa também ser rea-
lizada em tempo integral. Muitas equi-
pes não mantêm um horário fixo de tra-
balho. Para o apanhador, isso significa 
uma rotina de vida caótica, em que ele 
não sabe ao certo quando irá dormir de 
manhã, de tarde ou de noite – ou, ainda, 
quantas horas ficará em casa antes que 
a van buzine à sua porta para dar início 
a mais uma longa jornada. 

 “A gente fica fora até 12 horas 
direto, dependendo do dia. Aí você che-
ga em casa e, depois de umas duas ou 
três horas, precisa sair de novo para 
cumprir o horário da firma”, explica 
J. B., de 22 anos, apanhador de frango 
em Serafina Correa, à Repórter Brasil. 
“Hoje mesmo, chegamos às 17 horas e 
vamos ter que sair à meia noite”. 

 Segundo a presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Alimentação de Serafina Corrêa, 
Geni Rosa de Oliveira, há alguns anos a 
situação era ainda pior. “Eles saíam de 
casa e não sabiam quando iam voltar. 
Chegavam a ficar três dias fora, indo 
de um aviário a outro e cochilando no 
caminho”, revela. Somente após muita 
pressão do sindicato sobre os frigorífi-
cos, diz ela, é que algumas empresas de 
carregamento começaram a registrar 
os trabalhadores e a adotar jornadas 
menos abusivas.

 A apanha de frango é uma ativi-
dade realizada por companhias tercei-
rizadas pelos frigoríficos. Elas seguem 
um rígido cronograma de trabalho im-
posto por seus contratantes, que são os 
responsáveis por determinar os aviá-
rios a serem visitados a cada dia e os 
horários de entrega dos animais. 

 Para o presidente da Contac/
CUT, os donos dessas empresas são ba-
sicamente arregimentadores de mão de 
obra que operam de forma semelhante 
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à dos “gatos” do meio rural brasileiro. 
“Muitos eram apanhadores de frango 
que, com o apoio das indústrias, monta-
ram as suas equipes”, diz. Empresários 
do meio ouvidos pela Repórter Brasil, 
por sua vez, queixam-se dos valores re-
passados pela indústria. Por serem su-
postamente baixos, eles dificultariam o 
pagamento dos encargos trabalhistas 
e a contratação de mais trabalhadores 
para dar conta do serviço.

 A própria legalidade dessa ter-
ceirização é questionada por alguns 
procuradores e auditores fiscais do 
trabalho. Em 2014, o Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT) ingressou com 
uma ação civil pública contra o fri-
gorífico da JBS no município de Nova 
Veneza (SC), demandando que a em-
presa assumisse a contratação direta 
dos trabalhadores da apanha ligados à 
sua cadeia produtiva. O processo ain-
da não foi julgado.

BRF: ApANHAdORES dE FRANgO 
SEM SALáRIOS NO FIM dO MêS 

Em julho de 2012, foram resgatados 
do trabalho escravo 12 apanhado-
res de frango que abasteciam um 

frigorífico da BRF em Lajeado (RS). O 
flagrante ocorreu no município vizinho 
de Nova Brescia (RS) e foi motivado por 
uma denúncia da prefeitura local. 

 Segundo a Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego do 
Rio Grande do Sul (SRTE/RS), além de 
estarem vivendo em dois alojamentos 
precários, esses trabalhadores também 
tinham os seus salários retidos pelo 
empregador – uma empresa terceiri-
zada que prestava serviços à BRF de 
forma exclusiva, de acordo com a fis-
calização. Todos eles eram migrantes 
oriundos de outros municípios do Rio 
Grande do Sul.

 Os fiscais constataram que 
praticamente todo o salário desses mi-
grantes era utilizado no pagamento da 
moradia, fornecida pelo empregador 
– ele cobrava aluguel, água e luz –, e 
da alimentação, que, segundo o relato 
dos empregados, só podia ser compra-
da em um supermercado específico da 
região. Lá eles adquiriam os itens “a 
fiado” e o valor devido era descontado 

dos seus futuros salários. De acordo 
com a SRTE/RS, alguns apanhadores de 
frango chegavam a ficar “negativados” 
com o patrão, não recebendo qualquer 
dinheiro final do mês.  

 Nos alojamentos – um deles era 
uma casa de alvenaria inacabada –, al-
guns dos problemas documentados fo-
ram as camas improvisadas, os quartos 
sujos, os banheiros em péssimo estado 
de conservação e higiene, e o lixo joga-
do a céu aberto nas áreas de vivência. 
Além disso, cinco trabalhadores não ti-
nham carteira assinada.

 “Por serem originários de ou-
tras cidades, trabalharem nessa ativida-
de [apanha do frango] e estarem aloja-
dos em locais que aviltam a dignidade, 
[os trabalhadores] eram excluídos da 
sociedade, sendo a eles imputada a cul-
pa por toda a criminalidade existente no 
local”, relata o relatório final da SRTE/
RS sobre o caso. Com isso, precisavam 
do aval do empregador para suprir ne-
cessidades básicas, como, por exemplo, 
moradia e alimentação. “O empregador, 
por outro lado, se valia dessa situação, 
mantendo os empregados dependentes 
dele para qualquer atividade, inclusive 
ir embora do local, principalmente na 
medida em que limitava a liberdade do 
empregado de dispor do seu salário”. 

 Procurada para comentar o fla-
grante, a BRF afirmou que o contrato de 
prestação de serviços com o referido for-
necedor foi rescindido após a empresa 
tomar conhecimento das irregularidades 
cometidas. “Vale ressaltar que a compa-
nhia revisa periodicamente o processo 
de apanha, com o objetivo de garantir 
o cumprimento das premissas legais e 

contratuais. A BRF tem buscado atuar de 
maneira próxima às autoridades e aos 
prestadores de serviço, a fim de preve-
nir condutas que possam desrespeitar 
as pessoas que exercem tais funções, em 
linha com os valores e o código de ética 
da companhia”, diz a multinacional.

JBS: MORAdIAS pRECáRIAS
E TERCEIRIzAçãO ILEgAL

Em outra fiscalização do gover-
no federal, nove apanhadores de 
frangos foram resgatados do tra-

balho análogo ao escravo em feverei-
ro de 2015, desta vez em Forquilhinha 
(SC). O grupo, em parte oriundo do 
Paraná, havia sido arregimentado por 
uma empresa terceirizada que presta-
va serviços à JBS, dona de um frigorí-
fico no município.

 O caso foi denunciado por re-
portagem do “Jornal da Manhã”, de Cri-
ciúma (SC), que relatou a presença de 
40 pessoas instaladas em moradias pre-
cárias – uma delas inclusive localizada 
em uma mina desativada. O grupo era 
composto por trabalhadores e seus fa-
miliares, incluindo crianças e gestantes.

 No dia seguinte à publicação 
da reportagem, a Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego de Santa 
Catarina (SRTE/SC) visitou o alojamen-
to na mina desativada, cujas condições, 
segundo o relatório da fiscalização, 
“não podem ser descritas em palavras”. 
Tratava-se de uma área deteriorada pelo 
não uso, com portas e paredes quebra-
das, muito pó, sujeira, moscas, umidade 
e mau cheiro, além de toda sorte de ir-
regularidades da construção civil. 



• 12 •

M
O

N
IT

O
R

 #
2

A
 I
N

D
Ú

ST
R

IA
 D

O
 F

R
A

N
G

O
 N

O
 B

R
A

SI
L

 Os fiscais constataram, ainda, 
banheiros quebrados, sem condições 
de uso, e que parte do grupo estava 
dormindo em colchões podres colo-
cados no chão da sala e da cozinha. 
“Todos os móveis são dos empregados, 
que trouxeram sua mudança na espe-
rança de serem acomodados em reais 
moradias”, informa a o relatório. Além 
disso, eles não tiveram suas carteiras 
de trabalho assinadas. Segundo relata-
ram à SRTE/SC, suas jornadas de tra-
balho eram regularmente superiores 
ao limite legal – por vezes iniciavam o 
serviço às 12h30, para só retornarem 
às três horas da madrugada.

 A fiscalização considerou ile-
gal a contratação desses trabalhadores 
por meio de empresa terceirizada, e 
responsabilizou a JBS pelos problemas. 
Segundo a superintendência, as empre-
sas que prestam o serviço de apanha de 
frango na região não possuem capaci-
dade técnica ou financeira para gerir 
esse negócio. Além disso, diz o órgão, é 
a JBS quem define os locais e horas de 
apanha das aves, e, desta forma, quem 
define as jornadas dos empregados. 

 A fiscalização ressaltou ainda 
que os trabalhadores resgatados já es-
tavam apanhando frangos para o frigo-
rífico mesmo antes de a multinacional 
ter assinado um contrato de prestação 
de serviços com a terceirizada supos-
tamente responsável pela mão de obra. 
“A JBS assume para si todo o histórico 
destes empregados, como o aliciamen-
to, quando resolve tomar este trabalho 
sem se certificar de sua regularidade’, 
conclui a SRTE/SC.

 Em acordo com o Ministério 
Público do Trabalho (MPT), a JBS acei-
tou pagar indenização de R$ 5 mil por 
dano moral a cada um dos trabalhado-
res resgatados. Também se comprome-
teu a arcar com as despesas de viagem 
do grupo de volta para seus municípios 
de origem, e do hotel onde eles ficaram 
alojados após o resgate.

 Procurada, a JBS informou que 
a empresa contratante desses trabalha-
dores foi excluída da sua lista de forne-
cedores. “A JBS e todas as suas marcas 
não compactuam com esses tipos de 
práticas e possuem rígidos controles 
na contratação de prestadores de ser-
viços. A empresa não admite condutas 

como as situações noticiadas, e para 
evitar práticas contrárias a sua políti-
ca, fiscaliza os seus fornecedores siste-
maticamente”, informa a multinacional. 
Além disso, a JBS afirma que “somente 
trabalha com empresas formais, mes-
mo que de pequeno porte (ME), com 
todas equipes de apanha com CNPJ 
e seus empregados com registro em 
CTPS, recolhimento de FGTS/INSS e 
demais encargos trabalhistas. A JBS 
também não trabalha com menores de 
idade e sempre observa a logística de 
operação para que esses trabalhadores 
não tenham excedidas as suas jornadas 
de trabalho”. 

MAURICÉA: pROMESSAS NãO 
CUMpRIdAS E JORNAdAS 
SUpERIORES A 14 HORAS/dIA

Em abril de 2013, o MPT entrou 
com uma ação civil pública con-
tra a Mauricéa Alimentos, acusada 

de manter 33 apanhadores de frango 
em situação análoga à de escravos. O 
problema havia sido identificado um 
mês antes, no município de Barreiras 
(BA), por fiscais do governo federal. Os 
trabalhadores foram encontrados em 
condições degradantes de trabalho, e 
eram obrigadas a cumprir jornadas de 
mais de 14 horas ao dia.

 A Mauricéa é uma das maio-
res empresas produtora de frangos 
no Nordeste. É uma importante forne-
cedora para o mercado regional, além 
de exportar para países como China, 
Hong Kong e Haiti. Em sua página na 
internet, empresa informa possuir 10 
plantas industriais, localizadas em Per-
nambuco e na Bahia, além de mais de 
2,3 mil funcionários.

 Os trabalhadores haviam sido 
contratados pela “Prestadora de Ser-
viços Madonna”, uma terceirizada da 
Mauricéa. No entanto, a Justiça do Tra-
balho em Barreiras (BA), acatando pe-
dido de liminar do MPT, determinou em 
maio daquele ano que a tomadora dos 
serviços é quem deveria pagar, em até 
48 horas, as verbas rescisórias dos tra-
balhadores resgatados. 

 A juíza responsável considerou 
ilegal a relação de terceirização manti-
da entre as empresas e entendeu que a 
Mauricéa tinha responsabilidade pelas 

vítimas. A decisão baseou-se na súmu-
la nº 331 do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), que, dentre outras coisas, 
diz que o não cumprimento das normas 
trabalhistas por empresas terceirizadas 
implica em responsabilidade subsidiá-
ria por parte da empresa contratante.

 Em entrevista à Repórter Bra-
sil à época, Marcondes Antônio de Fa-
rias, sócio proprietário da Mauricéa, 
sustentou que a empresa não tem res-
ponsabilidade pelos trabalhadores da 
Madonna e que “toda empresa avícola 
de médio e grande portes no Brasil tem 
a apanha de frango terceirizada”. Ele 
também informou que a sua empresa 
não controla os horários de entrada e 
saída dos empregados terceirizados.

 A Mauricéa também se mani-
festou por meio de nota à imprensa. 
Nela, afirmou que “repudia veemente-
mente qualquer forma de trabalho que 
possa ser equiparado à condição aná-
loga a escravo” e alegou que a fazenda 
é de “propriedade de um integrado da 
empresa, parceiro na criação de fran-
gos, que também fornece aves para ou-
tros frigoríficos”.

 Os trabalhadores haviam sido 
contratados em abril de 2012, em Bra-
sília, pela “Prestadora de Serviços Ma-
donna”, com garantia de alojamento e 
alimentação por conta da empresa. No 
entanto, isso deixou de ser garantido 
pela terceirizada em dezembro daquele 
ano. Desde então, os empregados tive-
ram que alugar casas na cidade e levar 
comida de casa. 

 De acordo com relatos colhi-
dos pelos auditores fiscais do governo 
federal, camas foram oferecidas aos 
trabalhadores, mas a empresa queria 
cobrar por elas. Nem todos tinham 
carteira assinada e os que tinham re-
cebiam parte do pagamento por fora, 
para uma jornada exaustiva de mais de 
14 horas por dia.

 A fiscalização também encon-
trou diversos trabalhadores com lesões 
na pele, que teriam sido ocasionadas 
pelo contato impróprio com Primmax 
Sanquat, um produto químico usado 
para desinfetar aviários. O problema 
não teria acontecido se eles tivessem 
acesso a equipamentos de proteção 
considerados adequados.



• 13 •

acidentes e adoeciMento na indústria

RESUMO

1. O abate e a industrialização de aves é notoriamente uma das atividades que mais adoece trabalhadores no país

2. Três anos após a edição da Norma Regulamentadora 36 pelo governo, sindicalistas avaliam que ela de fato trouxe 
avanços importantes para a proteção da saúde dos trabalhadores

3. Mas há preocupação com novas artimanhas adotadas para “driblar” a norma regulamentadora, como aumento da 
velocidade das esteiras das linhas de produção

4. Auditorias do Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho indicam que JBS ainda está longe de 
atender aos parâmetros mínimos de saúde e segurança

5. Estudo acadêmico constatou que, no abate de aves e suínos, é 4,76 vezes maior do que a média o risco de mulheres 
serem afastadas do trabalho devido a transtornos relacionados à gestação

O abate e a industrialização de 
aves é notoriamente uma das 
atividades que mais adoece 

trabalhadores no país. As centenas de 
milhares de empregados do setor lidam 
frequentemente com diversos fatores 
de risco: 

► Exposição constante a facas, serras 
e outros instrumentos cortantes; 

► Realização de movimentos repetiti-
vos que podem gerar graves lesões e 
doenças;
► Pressão psicológica para dar conta 
do elevado ritmo imposto pelas linhas 
produção; 
► Jornadas muitas vezes ultrapassan-
do o limite diário estabelecido por lei; 
► Ambiente fechado, asfixiante e mui-
to frio.

 Esses riscos associados às 
condições laborais dos trabalhadores 
rebaixam as estatísticas das compa-
nhias que atuam no setor. Com base 
nos dados do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS), o governo federal 
constatou que, entre 2000 e 2008, as 
ocorrências relacionadas aos frigorífi-
cos avícolas estavam significativamen-
te acima da média: 

Tipo de doença
Prevalência em empregados de 

todos os setores econômicos
(por 100 mil trabalhadores)

Prevalência em empregados no 
setor de abate de aves e suínos 

(por 100 mil trabalhadores)

Transtornos de humor (Exemplo: 
depressão)

209,11
712,92 (3,41 vezes maior 

que a média)

Transtornos dos Nervos, das Raízes 
e dos Plexos Nervosos (Exemplo: 

síndrome do túnel do carpo)
40,09

270,28 (6,74 vezes maior 
que a média)

Dorsopatias (Exemplo: problemas 
no disco cervical)

443,7
805,54 (1,82 vezes maior 

que a média)

Problemas em músculos, tendões 
e tecidos moles (Exemplo: bursite)

288,57
1.229,18 (4,26 vezes maior 

que a média)

Traumatismos de punho e mão 310,99
691,23 (2,22 vezes maior 

que a média)

Queimaduras e corrosões 18,9
46,80 (2,48 vezes maior 

que a média)

OCORRÊNCIAS NOS FRIGORÍFICOS AGRÍCOLAS (2001/2008)
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 Em abril de 2013 foram apro-
vadas novas regras para melhorar as 
condições de trabalho em frigoríficos 
e abatedouros do país. Resultado da 
pressão de diversas entidades para re-
duzir os riscos de saúde relacionados 
ao setor, a Norma Regulamentadora 
(NR) 36 estabeleceu diversas novas 
diretrizes para o funcionamento de in-
dustrias frigoríficas. Destacam-se:

► A concessão de pausas distribuídas 
ao longo da jornada para o descanso 
muscular dos trabalhadores;
► Adequações ergonômicas e de segu-
rança nas esteiras e demais maquiná-
rio das fábricas;
► Normas para diminuir a exposição 
dos trabalhadores a ambientes excessi-
vamente frios, bem como para ameni-
zar o desconforto térmico;
► Adequação dos postos de trabalho 
para que, sempre que possível, o tra-
balho sentado seja feito em alternância 
com o trabalho em pé.

 Passados três anos da aprova-
ção da NR 36, representantes sindicais 
avaliam que ela de fato trouxe avanços 
importantes para a proteção da saúde 
dos trabalhadores. “Onde a norma foi 
implantada corretamente, reduziu-se 
drasticamente a procura do sindicato 
por trabalhadores com problemas de 
Lesão por Esforço Repetitivo (LER)”, 
avalia Siderlei de Oliveira, presidente 
da Confederação Brasileira Democrá-
tica dos Trabalhadores na Indústria 
da Alimentação (Contac/CUT). “De fato 
vem caindo o número de trabalhado-
res adoecidos, mas as indústrias ain-
da precisam avançar na modernização 
dos seus maquinários e na adequação 
de práticas internas”, pondera Célio Al-
ves Elias, o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria da Alimen-
tação de Criciúma e Região (Sintiacr).

 Há, no entanto, preocupação 
com novas artimanhas adotadas para 
“driblar” a norma regulamentadora à 
custa da saúde e da segurança dos tra-
balhadores. De acordo com Roberto 
Ruiz, médico do trabalho e consultor da 
Contac/CUT, frigoríficos de aves como 
a BRF de Chapecó (SC) estariam ten-
tando compensar as pausas através de 
um aumento do ritmo de produtividade. 
“Pelo atendimento médico nós que te-
mos feito nos trabalhadores, há uma re-

clamação geral que o ritmo do trabalho 
vem aumentando dia após dia”, diz ele. 

 No Paraná, maior Estado pro-
dutor de frangos do país, há relatos de 
outros subterfúgios que estariam sen-
do adotados pela BRF. “Está havendo 
uma reorganização produtiva, com o 
incremento das horas trabalhadas. Nós 
temos relatos de diversos trabalhado-
res que, para a empresa não ser autu-
ada em fiscalizações, batem o cartão e 
retornam para o trabalho”, denuncia 
Wagner do Nascimento Rodrigues, se-
cretário-geral do Sindicato da Alimen-
tação em Carambeí e Região. 

 Em relação à JBS, diversas au-
ditorias realizadas pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência Social (MTPS) 
e pelo Ministério Público do Trabalho 
(MPT) indicam que a empresa ainda 
está muito distante de atender aos pa-
râmetros mínimos de saúde e seguran-
ça. Mesmo após a aprovação na NR 36, 
foram flagradas jornadas superiores a 
14 horas diárias, ritmo de trabalho abu-
sivo e tentativas ludibriar fiscais dimi-
nuindo a velocidade das linhas de pro-
dução durante inspeções de auditores 
fiscais (ver quadro na próxima página).

 “A JBS vem adotando uma po-
lítica deliberada de precarização das 
relações de trabalho”, denuncia Sandro 
Sardá, procurador do trabalho e coor-
denador do grupo especializado em 
frigoríficos do MPT. Segundo ele, o ce-
nário é de tal gravidade que se caminha 
para uma situação onde todas as uni-
dades da empresa poderão ser alvo de 
processos judiciais movidos pelo órgão.

gRAVIdEz EM RISCO

O alto índice de problemas re-
lacionados à gestação é mais 
uma preocupação associada 

à atividade frigorífica no Brasil. Em 
2013, a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) realizou um estudo e 

constatou que, no abate de aves e suí-
nos, é 4,76 vezes maior do que a média 
o risco de mulheres serem afastadas do 
trabalho devido a transtornos relacio-
nados à gestação – incluindo abortos. 
A pesquisa baseia-se em dados do INSS 
entre 2005 e 2011. 

 Em julho de 2015, a ministra da 
Secretaria de Políticas para as Mulhe-
res da Presidência da República (SPM/
PR), Eleonora Menicucci, recebeu tra-
balhadores do setor e demandou um 
levantamento dos estudos que existem 
sobre este tema. Trata-se de uma situa-
ção que ainda carece de um diagnósti-
co claro sobre as suas causas. “Nós não 
sabemos se é a amônia, o frio, o ritmo 
de trabalho ou algum outro fator”, pon-
dera Roberto Ruiz, médico do trabalho 
e consultor da Contac/CUT.

SALáRIOS

Em 2012, uma pesquisa elaborada 
pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioe-

conômicos (Dieese) mostrou que era de 
R$ 1.218,31 o salário médio dos traba-
lhadores empregados no abate de fran-
gos no Brasil. A mesma pesquisa tam-
bém mostrou que 59% dos empregados 
do setor recebiam menos do que dois 
salários mínimos. 

 O salário médio apontado pelo 
estudo à época correspondia a aproxi-
madamente metade do chamado “salá-
rio mínimo necessário” calculado pelo 
Dieese – aquele suficiente para suprir 
as necessidades básicas de saúde, edu-
cação, moradia, lazer e transporte de 
uma família composta por dois adultos 
e duas crianças.

 De lá para cá, esse cenário não 
mudou significativamente, e a demanda 
por melhores salários continua sendo 
uma das principais reivindicações dos 
trabalhadores do setor. 

Grupo JBS BRF

Brasília (DF) - R$ 996,03 Dourados (MS) - R$ 1.030,00
Roca Sales (RS) - R$ 1.044,00 Nova Mutum (MT) - R$ 1.023,00
Ipumirim (SC) - R$ R$ 1.051,29 Videira (SC) - R$ 1.090,00
Forquilhinha (SC) - R$ 1.253,03 Caxias do Sul (RS) - R$ 1.090,00

PISO SALARIAL EM UNIDADES DE ABATE DE AVES (EXEMPLOS)
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JBS – IRREGULARIDADES SISTEMÁTICAS EM UNIDADE DE ABATE DE AVES

Santa Cruz do Sul (RS)

Em abril de 2016, a unidade local da JBS foi notificada a adotar diversas medidas para regularizar 
o ambiente de trabalho. Entre as recomendações, estava a paralização imediata de máquinas 
oferecendo graves riscos de acidente ao trabalhador.

Itaiópolis (SC)

Em outubro de 2015, uma inspeção do MPT e do Ministério do Trabalho identificou na unidade 
funcionários submetidos a jornadas superiores a 14 horas, ritmo de trabalho três vezes maior 
do que o adequado; e 93% dos empregados da desossa trabalhavam com dores constantes.

Nova Veneza (SC)

Em agosto de 2015, o MPT ajuizou ação contra a unidade local da empresa pedindo R$ 50 
milhões por danos morais coletivos. A fiscalização constatou que os empregados, na maioria das 
atividades, realizavam entre 60 e 110 movimentos por minuto – enquanto que o limite 
considerado aceitável por estudos médicos é de 30 a 35 movimentos por minuto.

Rolândia (PR)

O frigorífico da JBS no município foi interditado em maio de 2015, assim como 45 máquinas que 
traziam riscos à saúde e segurança do trabalhador. A fiscalização entrevistou 400 funcionários e 
constatou que, nos 12 meses anteriores, 52,9% deles assumiram ter tomado medicação para 
poder trabalhar.

Nuporanga (SP)

Em novembro de 2014, uma fiscalização do Ministério do Trabalho identificou, entre outros  
problemas, ritmo de trabalho excessivo na unidade local do grupo JBS. Segundo os fiscais, foram  
dadas ordens para que, na presença da fiscalização, fosse diminuída a velocidade das esteiras das  
linhas de produção. Os trabalhadores afirmaram: “quando vocês forem embora, nós vamos sofrer
para tirar o atraso”.

Santo Inácio (PR)

Um vazamento de amônia na unidade local da JBS levou ao hospital 66 trabalhadores 
intoxicados. O MPT demandou o pagamento de R$ 16,8 milhões de reais por danos morais 
coletivos e individuais às vítimas.

São José (SC)

Somente nos meses de agosto e setembro de 2014, o Ministério do Trabalho constatou 3.550  
casos de jornada acima de 10 horas ao dia. Jornadas superiores a 14 horas diárias eram exigidas
de forma habitual.

• 15 •
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!posição da
indústria

Sobre as condições de saúde e 
segurança em suas fábricas, a 
JBS afirma à Repórter Brasil 

que vem investindo fortemente para 
que todas as unidades, de todos os 
seus negócios, mantenham sempre 
as melhores condições para os cola-
boradores – investimento que inclui 
a criação de um departamento de 
compliance de relações trabalhistas. 
O grande crescimento da companhia 
via aquisições – a JBS possui 120 mil 
empregados, mais do que o dobro 
do que possuía em 2012 – é, segun-
do a empresa, um fator complicador. 
“Como nem todos os negócios ad-
quiridos estavam geridos conforme 
as políticas e valores da JBS, a com-
panhia tem trabalhado para trazer to-
das essas unidades para a sua cultura, 
tratando, entre outros assuntos, as 
questões em termos trabalhistas das 
antigas gestões”, argumenta a JBS.

 Sobre as suas políticas sa-
lariais, a JBS diz que os benefícios 

ofertados pela empresa estão de 
acordo com o mercado em que 
atua e, também, que o mínimo em 
termos de salário é objeto de nego-
ciação coletiva em cada localidade 
onde está presente.

 Indagada sobre a realidade sa-
larial de seus empregados, a BRF afir-
ma que são inverídicas as alegações 
de mudanças no ritmo de produção 
para compensação de pausas e de 
retorno ao trabalho após registro do 
ponto. “As supostas alterações no rit-
mo das tarefas nas unidades depen-
deriam de fatores relacionados a uma 
complexa programação que envolve 
cálculos de abates diários, estoques 
nas granjas, volume de ração dispo-
nível, velocidade das máquinas, entre 
outros. portanto, a alteração progres-
siva e variável não encontra susten-
tação técnica dentro deste sistema, 
diante de fatores logísticos e estrutu-
rais”, diz a empresa.

 Além disso, a BRF sustenta 
que o cenário macroeconômico de-
safiador “impõe que todos os envol-
vidos ajam com o intuito de preser-
var a sustentabilidade do negócio, 

os postos de trabalho e a valorização 
dos funcionários”.  Nesse contexto, 
a empresa defende o modelo de re-
muneração variável que tem buscado 
implementar em suas unidades, atra-
vés do qual, segundo a BRF, o reajus-
te salarial pode superar os índices de 
inflação. “A tentativa de limitar a dis-
cussão da situação dos trabalhadores 
ao reajuste salarial retira a amplitude e 
importância do sistema meritocrático, 
cuja dimensão abrange remuneração, 
promoções, participações em resulta-
dos e outros benefícios”, afirma.

 de acordo com lideranças sin-
dicais ouvidas pela Repórter Brasil, no 
regime de remuneração variável foca-
do pela BRF os trabalhadores recebe-
riam “prêmios” caso as suas unidades 
alcançassem um conjunto de metas, 
que incluiriam, por exemplo, a dimi-
nuição do absenteísmo total nas fábri-
cas. A Contac/CUT critica a propos-
ta por acreditar que, ao atrelar uma 
maior remuneração a uma redução 
das faltas, a BRF estaria desestimulan-
do o trabalhador de solicitar licença 
médica e impelindo-o a trabalhar do-
ente. A BRF foi convidada a comentar 
as alegações da Contac, porém não 
respondeu sobre o assunto.

• 16 •
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recoMendações

A produção de frangos ganhou, 
nas últimas décadas, cada vez 
mais relevância no cardápio de 

produtos do agronegócio brasileiro. 
Trata-se de um setor que, em 15 anos, 
dobrou seu volume de produção, qua-
druplicou as exportações e ganhou 
peso crescente na balança comercial – 
o frango in natura foi o quarto produto 
mais exportado pelo Brasil em 2015. 

 É também um dos setores que 
melhor têm conseguido atravessar o 
turbilhão de más notícias que tomou 
conta da economia brasileira a partir 
de 2015. No ano passado, enquanto o 
PIB nacional regrediu 3,8% em relação 
ao ano anterior, a produção nacional 
de frangos foi recorde e 5,4% maior 
(em toneladas) se comparada a 2014.

 No entanto, diversos elos da 
cadeia produtiva avícola ainda não ga-
rantem aos trabalhadores condições 
suficientemente dignas e seguras de 
emprego e renda. A situação dos avi-
cultores integrados, dos apanhadores 
de frango e dos trabalhadores da in-
dústria mostra essa realidade, e exem-
plifica como os frutos do crescimento 
do setor são distribuídos de forma bas-
tante heterogênea. 

 Para enfrentar esse cenário de 
desigualdade na cadeia produtiva do 
frango, as reivindicações de aviculto-
res e trabalhadores precisam ganhar 
a agenda das políticas corporativas e 
governamentais para o setor. A seguir 
estão sistematizadas algumas das prin-
cipais demandas a serem levadas em 
consideração nesse contexto:

AvIculTORES INTEGRADOS

RENdA MíNIMA

São frequentes os relatos de agri-
cultores que recebem por seus 
lotes remuneração insuficiente 

até mesmo para cobrir os custos de 
produção. As incertezas relacionadas 
ao retorno financeiro da atividade e a 
constante demanda por investimentos 
nos galpões – imposta pelos padrões 

de qualidade da indústria – geram 
enorme pressão financeira sobre os 
avicultores, que enfrentam dificulda-
des para quitar empréstimos bancários 
e sustentar as suas famílias.

 O Projeto de Lei (PL) 6459/2013, 
que regulamenta a relação entre os 
produtores rurais e as indústrias in-
tegradoras, é apontado como um ins-
trumento capaz de alterar o cenário 
desvantajoso. Em estágio avançado de 
trâmite no Congresso Nacional, ele pre-
vê a criação de instâncias de negocia-
ção coletiva, abarcando integradores e 
integrados, para definir parâmetros de 
remuneração dos agricultores. 

 Entre os parâmetros demanda-
dos por avicultores, o estabelecimento 
de uma política de renda mínima para 
o pagamento de seus lotes é certamen-
te um eixo central. Tendo em vista que 
essa diretriz não foi incorporada expli-
citamente ao PL, é fundamental que as 
mesas de negociação coletiva o façam. 
Trata-se de uma medida capaz de en-
frentar um dos principais problemas 
que afetam a sustentabilidade finan-
ceira dos integrados.  

pOLíTICA INdUSTRIAL

A agenda industrial encampada 
durante o segundo mandato do 
presidente Lula e os primeiros 

anos do governo Dilma Rousseff foi 
fortemente marcada por aquilo que se 
convencionou chamar de política dos 
“campeões nacionais”. Ela consistia, 
basicamente, na concessão de recursos 
subsidiados para setores específicos 
da economia via BNDES, com o obje-
tivo de incentivar o desenvolvimento 
de grandes multinacionais brasileiras 
capazes de competir como líderes no 
mercado global.

 O setor de proteína animal foi 
um dos mais beneficiados por essa 
política, que colaborou para conso-
lidar os grupos JBS e BRF como os lí-
deres absolutos na produção nacional 
de aves. A expansão dessas empresas 
ocorreu fundamentalmente por meio 
de fusões, aquisições e arrendamen-
tos. A BRF é resultado da junção das 
duas principais empresas do setor até 
2008 – Sadia e Perdigão – e a JBS, 

que sequer atuava no setor de aves 
até 2009, somente nos últimos quatro 
anos incorporou as plantas industriais 
de concorrentes de peso como a Seara 
Alimentos, a Doux Frangosul e a Tyson 
do Brasil.

 Um dos impactos da política 
de “campeões nacionais” na vida dos 
avicultores, portanto, foi uma redu-
ção na concorrência entre os possí-
veis compradores para seus produtos. 
Uma realidade que, na avaliação de 
representantes dos produtores rurais, 
contribuiu para uma redução sistemá-
tica da remuneração por eles recebida. 
Nesse contexto, é relevante discutir 
em que medida os rumos das políticas 
industriais para o setor afetam a sus-
tentabilidade financeira da agricultura 
familiar, e quais seriam as ações ade-
quadas para corrigir essas distorções.

APANhADORES DE FRANGO

ORgANIzAçãO dA ATIVIdAdE

Apesar de fundamentais para o 
setor avícola, os apanhadores de 
frango permanecem como uma 

mão de obra quase que invisível den-
tro dessa cadeia produtiva. São contra-
tados por uma vasta rede de pequenas 
empresas terceirizadas, não possuem 
representação sindical na maioria dos 
municípios onde a atividade é exer-
cida e, em alguns casos, sequer têm a 
sua carteira de trabalho assinada pelo 
empregador. Os recentes flagrantes de 
trabalho escravo descritos neste re-
latório, envolvendo apanhadores de 
frangos arregimentados para abastecer 
nomes como BRF e JBS, mostram que 
a precariedade não exclui as maiores 
empresas do setor.

 Entre os diversos problemas na 
apanha de frangos, a jornada de traba-
lho frequentemente caótica se destaca. 
São problemas comuns as jornadas 
para além do limite legal, turnos que po-
dem começar tanto de manhã, de tarde 
como de madrugada, e intervalos muito 
pequenos entre o fim de um dia de tra-
balho e o início de outro. Em casos mais 
extremos, trata-se de um trabalhador 
que, conforme descreve um apanhador 
ouvido pela Repórter Brasil, “só dorme 
mesmo no fim de semana”.
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 As indústrias possuem grande 
parcela de responsabilidade por esse 
cenário, pois são elas que definem o 
cronograma de trabalho a ser cumpri-
do pelas empresas de carregamento ter-
ceirizadas – em quantas propriedades 
será feita a apanha naquele dia, quais 
serão os aviários visitados por cada 
terceirizado, a distância entre os avi-
ários etc. Trata-se de um cronograma 
que, segundo empregadores e trabalha-
dores do setor ouvidos, muitas vezes só 
é comunicado pelos frigoríficos no dia 
anterior à execução dos serviços.

 Sendo assim, o planejamento e 
o monitoramento da atividade por par-
te das indústrias é indispensável para 
garantir condições dignas de trabalho 
aos apanhadores. Cabe aos frigoríficos 
fiscalizar se as empresas terceirizadas 
possuem mão de obra em quantidade 
adequada para os serviços demanda-
dos, bem como estabelecer cronogra-
mas compatíveis com o respeito aos 
limites legais de horas trabalhadas. 
Também devem ser auditados o uso 
adequado dos Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs) e o pagamento de 
todos os direitos trabalhistas devidos – 
FGTS, INSS, horas extras, férias, etc.
  

RESpONSABILIzAçãO JURídICA

A apanha de frango é um trabalho 
indispensável para a atividade-
-fim dos frigoríficos – o abate 

de aves. Além disso, as condições em 
que a atividade é exercida são influen-
ciadas de forma determinante por po-
líticas e parâmetros impostos por es-
sas empresas.

 Neste contexto, é equivocado 
o entendimento de que os frigoríficos 
têm uma mera responsabilidade social 
pela realidade dos trabalhadores na 
apanha. O monitoramento voluntário 
da cadeia, embora necessário e impor-
tante, não deve excluir a possiblidade 
de responsabilização jurídica dessas 
empresas por eventuais problemas tra-
balhistas identificados na atividade. 

 A responsabilidade de grandes 
empresas pelo que ocorre em suas ca-
deias de suprimentos é reconhecida 
internacionalmente em marcos norma-
tivos como os Princípios Orientadores 

da ONU sobre Empresas e Direitos Hu-
manos. É importante que países como 
o Brasil traduzam tais princípios em 
marcos regulatórios claros e na res-
ponsabilização judicial, coibindo, as-
sim, que grandes corporações se bene-
ficiem de uma produção a custo baixo 
ao “terceirizar” os riscos de sanções 
legais por abusos contra o trabalhador. 

 Em relação à apanha de frango, 
já existem ações nessa direção, como, 
por exemplo, fiscalizações de MTPS e 
MPT considerando ilegal a terceiri-
zação da atividade em alguns contex-
tos específicos. Tratam-se, no entan-
to, de situações pontuais, que podem 
tornar-se ainda mais raras caso o PL 
4330/2004 – que permite a terceiriza-
ção da atividade-fim de empresas – seja 
aprovado pelo Congresso Nacional.

TRABAlhADORES DA INDÚSTRIA

SALáRIO dIgNO

O piso salarial e os valores mé-
dios pagos a trabalhadores do 
setor frigorífico estão aquém 

do que seria adequado de acordo com 
o “salário mínimo necessário” do Die-
ese, que calcula o valor suficiente para 
suprir as despesas de um trabalhador e 
de sua família com alimentação, mora-
dia, saúde, educação, vestuário, higie-
ne, transporte, lazer e previdência. E há 
indícios de que essa diferença pode ser 
ampliada nos próximos anos.

 Em negociações coletivas re-
centes, o reajuste anual concedido à 
mão de obra do setor em alguns muni-
cípios ficou aquém da inflação regis-
trada no período. Isso ocorreu apesar 
de a indústria avícola seguir apresen-
tando um bom desempenho econômi-
co, na contramão da situação negativa 
apresentada pela economia brasileira 
como um todo. 

 Nesse contexto, é factível e re-
levante a manutenção de políticas sala-
riais que garantam ganho real aos tra-
balhadores, tal como vinha ocorrendo 
nos últimos anos. Além disso, a adoção 
de novas políticas de remuneração va-
riável deve ser analisada com cuidado. 
Num setor que já apresenta graves ín-
dices de adoecimento da mão de obra, é 

algo perigoso premiar financeiramente 
os trabalhadores com base na dimi-
nuição dos índices de absenteísmo em 
plantas industriais. 

SAúdE E SEgURANçA

A implantação da Norma Regula-
mentadora (NR) 36 representa 
um avanço para a qualidade de 

vida dos trabalhadores do setor. Fis-
calizações recentes do MPT e de au-
ditores fiscais do trabalho, no entan-
to, mostram que ainda há muito o que 
avançar para a plena implementação 
de seus preceitos nos frigoríficos aví-
colas do Brasil.

 É importante que o poder pú-
blico esteja atento à adoção de subter-
fúgios para driblar os limites impos-
tos pela NR 36, os quais, ao conceder 
pausas para os trabalhadores durante 
a jornada, inevitavelmente levam a uma 
diminuição do tempo produtivo du-
rante um turno de trabalho. Ao com-
pensar essa redução com um aumento 
da velocidade nas linhas de produção, 
conforme estaria acontecendo segun-
do representantes dos trabalhadores, 
as indústrias colocam mais uma vez 
em risco a saúde de seus funcionários, 
num setor onde os índices de adoeci-
mento já são significativamente supe-
riores à média nacional.

 Os impactos da atividade fri-
gorífica nas trabalhadoras gestantes é 
outro gargalo a ser enfrentado. Diante 
das evidências que apontam uma grave 
correlação entre o trabalho na indús-
tria e registros recorrentes de proble-
mas relacionados à gravidez – incluin-
do abortos –, o setor privado e o poder 
público precisam articular com urgên-
cia iniciativas capazes de estabelecer 
as causas desse problema, bem como as 
medidas adequadas para enfrentá-lo.

 Em 2015, o Brasil ultrapassou 
a China e se tornou segundo maior 
produtor mundial de carne de frango. 
O país já é há algum tempo, porém, a 
maior força no comércio global. Ocu-
par essa posição exige que todos os 
envolvidos, nas companhias e no setor 
público, assumam ainda mais respon-
sabilidades, de modo a elevar as condi-
ções laborais do setor a outro patamar.


