
Tudo em ordem?

Como empresas líderes mundiais no ramo de 

fast-food estão negligenciando o bem-estar dos 

frangos dos quais seus negócios dependem.

Botando 
ordem no 
galinheiro 
2018



2

Introdução

Sumário executivo  

Por que proteger o bem-estar de frangos é importante?

Como líderes em fast-food estão protegendo frangos – 2018 

Gerenciando mudanças para os frangos

3

4

8

14

21

Conteúdo



Introdução 
As formas inaceitáveis sob as quais frangos têm sido criados para o fornecimento de carne, somadas à dor e 
ao estresse frequentemente causados a esses animais, está colocando empresas de alimentos sob avaliações 
cada vez mais criteriosas.

A maioria dos 60 bilhões de frangos produzidos anualmente em todo o mundo enfrenta baixos níveis de 
bem-estar. Iniciando como pintos recém-nascidos, eles são forçados geneticamente a atingir seu peso de abate 
dentro de 40 dias e isso causa muitos problemas. Essa taxa de crescimento anormalmente rápida submete seus 
jovens corpos a uma enorme pressão. Suas vidas são ainda pioradas pelo confinamento em galpões superlota-
dos, sem enriquecimento e com iluminação artificial.

Por anos, essas práticas cruéis de produção têm prosperado dentro de quatro paredes, invisíveis à maioria dos 
consumidores. Entretanto, os tempos estão mudando. Os consumidores estão mais conscientes sobre o alto 
preço que os frangos pagam para serem utilizados em restaurantes fast-food, do mesmo modo que aconteceu 
com o sofrimento de galinhas poedeiras em gaiolas há alguns anos.

Esta conscientização está crescendo por meio de nossa campanha ‘Mude pelos Frangos’ (Change for              
Chickens, em inglês). A World Animal Protection (Proteção Animal Mundial) se reuniu com a KFC em outubro 
de 2018. Entregamos à empresa uma petição assinada por mais de meio milhão de pessoas em mais de dez 
países exigindo melhores condições de vida aos seus frangos. Pessoas com pensamento inovador de todos os 
setores da sociedade estão se unindo para dizer “basta”. 

Essa crescente pressão indica que o tempo de agir é agora.

As soluções já estão disponíveis. São métodos de criação que oferecem maior bem-estar, utilizando linhagens 
de frango que crescem a taxas mais saudáveis, ou seja, em um ritmo de crescimento que seus corpos suportem.
Além disso, os frangos poderiam aproveitar ambientes mais espaçosos, iluminados com luz natural e  
”enriquecidos” para promover estímulos visuais e táteis. Tais ambientes promovem comportamentos naturais 
importantes e mantêm os animais saudáveis e ativos, eles são curiosos e cheios de vida. Essa abordagem de 
melhor bem-estar para a produção de frangos deve se tornar o novo padrão em todo o mundo.

Felizmente, a indústria está começando a adotar essas soluções. Cerca de 100 empresas já se comprometeram 
a melhorar a qualidade de vida de seus frangos dentro dos próximos anos. Entretanto, ainda há um longo 
caminho a percorrer. Produzido pela Proteção Animal Mundial, ‘Botando ordem no galinheiro 2018’ (The 
pecking order 2018, em inglês) é o primeiro relatório do tipo, que demonstra o quão distante estamos de 
granjas com altos níveis de bem-estar. 

Nossa avaliação mostra que algumas das maiores empresas de alimentos no mundo estão fazendo pouco 
para melhorar a qualidade de vida dos frangos dos quais seus negócios dependem. Na situação atual, 
onde consumidores clamam por mudanças para os frangos, as empresas que nada fazem estão assumindo 
um risco significativo em seus negócios. Estão ignorando as oportunidades criadas por melhores padrões 
de bem-estar animal.  

Nossa intenção é que empresas e consumidores usem o “Botando ordem no galinheiro 2018” para ajudar 
a identificar e implementar soluções que farão seus negócios crescerem. Fazendo isso, eles podem mudar 
radicalmente para melhorar a vida dos animais que utilizam. Isso parece um negócio justo.

Nossas portas estão abertas para o diálogo...

 

Jonty Whittleton, chefe da campanha global 
Proteção Animal Mundial
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Nove das empresas referências no mundo dentro do ramo de fast-food não estão em ordem no que diz res-
peito à proteção e gestão do bem-estar dos frangos que tornam seus negócios possíveis e lucrativos. 

Nenhuma das empresas avaliadas pelo ‘Botando ordem no galinheiro 2018’ apresentou um compromisso 
estratégico efetivamente implementado para o bem-estar de frangos. Isso ocorre apesar da preocupação dos 
consumidores com a maneira como os animais usados por essas empresas são tratados. 

Frangos que suprem a indústria do fast-food são criados em uma imensa escala industrial. Altas taxas de cresci-
mento que levam os animais à manqueira (claudicação), dor intensa e sofrimento são a regra, assim como 
confinamento de dezenas de milhares de aves em galpões enormes e sem enriquecimento.

O relatório da Proteção Animal Mundial, ‘Botando ordem no galinheiro 2018’, é a primeira avaliação já feita 
sobre o comprometimento de marcas globais com o bem-estar de frangos criados para o fornecimento de 
carne. A avaliação foi realizada em agosto de 2018. 

Os resultados mostram negligência quase universal por parte das marcas no âmbito de suas políticas, 
metas e objetivos de negócio no sentido de melhorar o tratamento de frangos através de suas redes 
globais de fornecimento.  

Existem algumas exceções dignas de nota. Por exemplo, no Reino Unido, iluminação natural e enriquecimento 
estão sendo implementados por algumas empresas. Nos Estados Unidos, grandes promessas foram feitas por 
várias empresas incluídas no ‘Botando ordem no galinheiro 2018’ no intuito de transformar o tratamento de 
frangos. Entretanto, empresas não garantem nem mesmo um abate humanitário para os frangos usados em seus 
negócios na maioria de suas áreas de operação.
 
As marcas incluídas no ‘Botando ordem no galinheiro 2018’ são: 

Burger King Domino’s PLC & Domino’s 
Inc& Domino’s Inc

KFC

McDonald’sNando’sPizza Hut Subway

Starbucks

Sumário executivo
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Essas empresas foram escolhidas com base em parâmetros que incluíram:

Escala

Políticas

Volume Popularidade

Servir milhões de clientes 
todos os dias no mundo 
todo.

Os assuntos em que 
as empresas optam em 
priorizar. 

Servir carne de bilhões de 
frangos anualmente.

O que as empresas afirmam 
que irão fazer e quando o 
farão.

As empresas, e as marcas 
que elas constroem, são 
amadas por clientes em 
todo o mundo que confiam 
que elas façam a coisa 
certa no que diz respeito ao 
bem-estar animal.

Como as empresas estão 
relatando seu progresso.

A Proteção Animal Mundial usou informações disponíveis publicamente por cada empresa para avaliar seus 
desempenhos nas seguintes áreas-chave:

Objetivos e metas Relato de 
desempenho 

Os pesquisadores encontraram os seguintes problemas:

Nenhuma das empresas apresentou um comprometimento estratégico efetivamente implementado para 
o bem-estar de frangos.

Empresas do ramo fast-food começaram a desenvolver políticas para bem-estar de frangos, mas elas 
não são abrangentes o suficiente – o alcance geográfico e conteúdo são limitados.

Não está claro se o comprometimento das empresas com a melhoria do bem-estar de frangos está 
sendo feito em objetivos e metas tangíveis.

Existem informações limitadas sobre o desempenho dessas empresas em relação às suas políticas de 
bem-estar animal.

1

2

3

4
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A Proteção Animal Mundial está desafiando em-
presas a obterem frangos que cresçam a uma taxa 
mais saudável e a usarem granjas que forneçam 
espaço, luz natural e o ambiente necessário para 
manter os animais saudáveis e ativos.

O próximo passo é fornecer para todas as empre-
sas presentes nesse relatório orientações claras so-
bre como melhorar seu desempenho em bem-estar 
de frangos. Seu progresso, ou não, será avaliado 
pelo ‘Botando ordem no galinheiro 2019’ e dis-
ponibilizado ao público novamente.

Essas avaliações são fundamentais para nossa 
campanha ‘Mude pelos Frangos’ que está inspi-
rando e mobilizando consumidores a exigirem a 
prestação de contas pública e aberta de empresas 
sobre suas práticas para o bem-estar de frangos.

Mobilizando o mundo por animais 
de produção

Dos nossos escritórios na Austrália, Brasil, Ca-
nadá, China, Costa Rica, Dinamarca, Estados 
Unidos, Holanda, Índia, Nova Zelândia, Quê-
nia, Reino Unido, Suécia e Tailândia,  mobiliza-
mos o mundo para a proteção dos animais. Em 
2017, demos uma vida melhor a 321 milhões 
de animais através de nossas campanhas com 
enfoque em animais de produção, animais em 
situação de desastre e animais silvestres.

Nossas abordagens práticas, focadas em so-
luções, mobilizam consumidores, a indústria ali-
mentícia, governos e produtores para melhorar 
a qualidade de vida de animais de produção. 
Através de nossa campanha ‘Mude pelos fran-
gos’, lançada em 2016, nós estamos trabalhan-
do com o intuito de acabar com o sofrimento 
dos 40 bilhões de frangos criados de forma 
intensiva para o fornecimento de carne.
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Por que proteger o bem-estar de 
frangos é importante?

Cerca de 60 bilhões de frangos criados para o fornecimento de carne – os chamados frangos de corte – são 
mundialmente produzidos para consumo todos os anos.  Desses, mais de 40 bilhões são criados de forma 
industrial intensiva. Eles passam a maior parte de suas vidas em galpões superlotados, frequentemente com 
pouca ou nenhuma luz natural. Além disso, eles têm poucas oportunidades de explorarem, empoleirarem, 
tomarem banho de areia ou várias outras atividades que fariam naturalmente se estivessem vivendo em um 
ambiente natural.

À medida que a demanda mundial por carne de frango e comida tipo fast-food aumenta, frangos estão sendo 
forçados a mudarem junto com os métodos usados para criá-los. Frangos criados de forma industrial intensiva 
são geneticamente selecionados para crescerem muito mais rápido e possuírem peitos ou coxas despropor-
cionalmente grandes. Como resultado, suas pernas são frequentemente incapazes de sustentar o peso de seu 
próprio corpo.

A Figura 1.1 mostra como o peso corporal de um frango típico nos Estados Unidos aumentou substancialmente 
durante o último século enquanto a idade de abate diminuiu consideravelmente. Essa taxa de crescimento ex-
trema é ainda mais chocante quando comparada à mudança na aparência física e peso de frangos ao longo 
das últimas décadas (Figura 1.2).

Figura 1.2
Como frangos de corte mudaram

Figura 1.1
Mudanças na idade e peso médio de 
frangos de corte durante o abate nos 
Estados Unidos
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Frangos de corte modernos foram desenvolvi-
dos por meio de seleção genética. É espera-
do que cada frango atinja seu peso de abate 
em cerca de 40 dias – peso que naturalmente 
um frango comum levaria cerca de três meses 
para atingir. Esse rápido crescimento pode 
causar sérios problemas de saúde, incluindo 
uma dolorosa manqueira (claudicação), uma 
vez que, as pernas dos frangos, ou seja sua 
ossatura, não são capazes de sustentar seus 
corpos crescendo nesta velocidade, além de 
sobrecarregar o coração e os pulmões. Tais 
problemas de saúde significam que os animais 
frequentemente passam boa parte de suas vi-
das sentados e sentindo dores constantes devi-
do a seus problemas locomotores.

Principais problemas de bem-estar de frangos causados pela 
criação intensiva

Crescer muito rapidamente

Um galpão típico de criação de frangos pode 
acomodar dezenas de milhares de animais. 
A maioria deles são tão densamente ocupa-
dos na última semana de vida que cada ave 
dispõe de uma área superficial menor que 
uma folha de papel A4 para viver. Conse-
quentemente, elas não podem se movimentar 
ou se comportar naturalmente. Essa grave su-
perlotação pode causar problemas locomo-
tores e doenças de pele dolorosas.

Sofrimento por superlotação

1

2
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Gaiolas são usadas para criar frangos em 
algumas regiões e redes de abastecimento. 
Esses sistemas improdutivos restringem 
seriamente o movimento e o comportamento 
dos animais, envolvendo superlotação ainda 
mais extrema que em galpões. Consumidores 
já estão cientes que o uso de gaiolas é 
inaceitável para frangos como resultado de 
campanhas contra a criação de galinhas em 
gaiolas de baterias.

O uso de gaiolas

Os galpões não tem enriquecimento ambiental 
por isso impedem que os animais se comportem 
naturalmente; eles não podem se empoleirar, for-
ragear, explorar ou tomar banho de areia para 
limpar suas penas. Esses comportamentos natu-
rais são importantes para a saúde dos frangos. 
Eles ajudam a prevenir problemas físicos – 
como a manqueira (claudicação) e problemas 
de pele, incluindo feridas e erupções cutâneas. 
Comportamentos naturais são vitais para o alívio 
de estresse e para o prazer dos animais.

Ambientes não naturais
e entediantes

3

4
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A maioria dos frangos passa sua vida inteira 
em galpões fechados sem nenhuma luz natu-
ral. Luzes são mantidas acesas por longos pe-
ríodos a fim de estimular o rápido crescimento 
dos animais, frequentemente com apenas al-
guns curtos períodos de escuridão. Essa prá-
tica impede que os frangos descansem e se 
desenvolvam naturalmente, aumentando seu 
nível de estresse e suscetibilidade ao pânico.

Iluminação não natural

Enquanto uma forragem de boa qualidade 
(cama) é claramente preferida e permite o 
banho de areia (espojar), a vida de frangos 
criados em sistema industrial intensivo é frequen-
temente sofrida em função de camas de má 
qualidade. Com tantos frangos vivendo em ta-
manha proximidade uns dos outros, a cama fica 
úmida, espessa e suja em função das excretas 
ricas em amônia. Essas condições impedem que 
as aves cisquem e se banhem naturalmente. Elas 
podem causar feridas, queimaduras e erupções 
cutâneas em seus pés, pernas e peitos, e níveis 
elevados de amônia podem causar problemas 
em seus pulmões e olhos.

Condições desconfortáveis

5

6
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Queremos que redes de fast-food usem apenas frangos que cresçam a uma taxa mais saudável e assegurem 
que eles sejam criados em sistemas fechados que ofereçam maior bem-estar.

Para salvar bilhões de frangos de seu sofrimento, esses sistemas fechados que oferecem maior bem-estar, apre-
sentados abaixo, devem se tornar o novo padrão para a produção global de frangos.

O que deve mudar?

Linhagens mais
saudáveis

Liberdade para 
se moverem

Ambientes enriquecidos

Empresas devem usar linhagens de 
frango que cresçam a uma taxa mais 
saudável.

Empresas devem garantir que frangos 
tenham espaço para se comportarem 
de forma mais natural. Gaiolas nunca 
devem ser usadas.

Empresas devem dar aos frangos a 
oportunidade de usufruírem de seus 
comportamentos naturais através de 
enriquecimento – incluindo poleiros 
ou plataformas, e objetos para bi-
carem – iluminação natural, e camas 
de alta qualidade.

Empresas devem assegurar que fran-
gos sejam abatidos usando métodos 
mais humanitários que evitam a pen-
dura (inversão) das aves vivas e que 
deixem os animais inconscientes an-
tes do abate.

Requisitos específicos da Proteção Animal Mundial para a melhoria da vida de frangos na Europa 
e na América do Norte podem ser encontrados aqui:

Europa América do Norte

Abate humanitário
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Nosso objetivo é que as cadeias de fast-food utilizem 
apenas frangos que cresçam em uma velocidade 
saudável e garantam que eles sejam criados em siste-
mas fechados de melhor nível de bem-estar.

Para salvar bilhões de frangos do sofrimento, esses 
sistemas fechados com altos níveis de bem-estar de-
scritos abaixo, devem se tornar o novo padrão para 
a produção de frangos no mundo todo.

Empresas no ‘Botando ordem no 
galinheiro 2018’

Como líderes em fast-food estão 
protegendo frangos – 2018

Avaliando a situação – nossa metodologia 

Esse relatório – o primeiro do tipo – avalia como 
nove grandes empresas do ramo de fast-food tratam 
os frangos dos quais seus negócios dependem. 

Pizza Hut

Domino’s PLC

Domino’s Inc

Subway

Starbucks

Nando’s

McDonald’s

Burger King

KFC

Usamos informações públicas disponibilizadas por cada empresa para avaliar seu desempenho nas três áreas-
chave a seguir. Seis questões foram aplicadas para cada área.

Políticas

Os assuntos que as empre-
sas optam em priorizar. De-
senvolvemos seis questões 
relacionadas aos compro-
missos de gestão para a 
melhoria do bem-estar de 
frangos. Os critérios estão 
focados nas demandas da 
nossa campanha ‘Mude 
pelos Frangos’. 

O que as empresas dizem 
que vão fazer e o prazo em 
que o farão. Desenvolvemos 
seis questões sobre metas 
com prazos definidos liga-
das aos compromissos de 
gestão delineados na seção 
anterior de ‘Políticas’.

Como as empresas estão 
relatando seu progresso. 
Desenvolvemos seis ques-
tões focadas em evidências 
de como as empresas estão 
medindo seu desempenho 
em relação aos seus com-
promissos com o bem-estar 
de frangos em sua cadeia 
mundial de fornecimento.

Objetivos 
e metas 

Relato de 
desempenho
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Após o término da pontuação, as empresas foram classificadas como detalhado abaixo: 

Muito bom

1. Compromissos corporativos 30 pontos

30 pontos

30 pontos

90 pontos (100%)

75 - 9025 - 30

59 - 7420 - 24

43 - 5815 - 19

27 - 4210 - 14

11 - 265 - 9

0 - 100 - 4

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  
(de um máximo de 90 pontos)

PONTOS POR ÁREAS-
CHAVE

Pontos

Bom

2. Objetivos e metas

Razoável

3. Relato de desempenho

Total

Ruim

Muito ruim

Deficiente

Empresas poderiam atingir um total de 90 pontos no ‘Botando ordem no galinheiro 2018’. Os pontos estão 
divididos como segue abaixo:

Áreas-chave dos critérios de avaliação
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Informações publicadas incluíram: 

• material disponível no site corporativo das empresas (ex. empresa matriz)
• material contido em relatórios anuais
• relatórios de responsabilidade corporativa e outras publicações
• material em sites de empresas subsidiárias
• perguntas mais frequentes divulgadas pela empresa em comunicados à imprensa.

Seguindo essas avaliações iniciais, relatórios individuais das empresas foram revisados pela Proteção Animal 
Mundial para verificar a veracidade do conteúdo e assegurar a consistência da metodologia de avaliação.

Relatórios confidenciais finais das empresas foram então criados, mostrando pontuação individual e                           
comentários para cada questão, além da pontuação geral da empresa e pontuações comparáveis por setor.

As empresas foram escolhidas com base em três parâmetros:

Escala Volume Popularidade

Servir milhões de clientes 
todos os dias no mundo 
todo.

Servir carne de bilhões de 
frangos anualmente.

As empresas, e as marcas 
que elas constroem, são 
amadas por clientes em 
todo o mundo.

Contamos com informações publicadas:

• para encorajar maior transparência e qualidade das informações tornadas públicas pelas empresas
• para evitar viés em termos das empresas com as quais estamos trabalhando
• para garantir uma avaliação consistente das empresas.
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Sem compromisso estratégico

Botando ordem no galinheiro 2018

Nenhuma das nove empresas avaliadas tinham efetivamente implementado compromissos estratégicos para o 
bem-estar de frangos. Elas receberam notas de Ruim a Deficiente.

Das nove empresas, três receberam a classificação de Ruim, quatro de Muito Ruim e duas de Deficiente (ver 
Figura 1.3).

Figura 1.1
Ranking de todas as empresas

                                                             Geral Políticas Metas Desempenho

Burger King Ruim 60% 60% 0%

Starbucks Ruim 60% 60% 0%

Subway Ruim 60% 60% 0%

McDonald’s Muito Ruim 33% 37% 17%

KFC Muito Ruim 30% 20% 20%

Pizza Hut Muito Ruim 30% 20% 20%

Nando’s Muito Ruim 23% 20% 20%

Domino’s, PLC Deficiente 17% 0% 10%

Domino’s, Inc Deficiente 0% 0% 0%

Muito BomBomRazoávelDeficiente Muito Ruim Ruim
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Encontramos uma das nove empresas – McDonald’s – com uma política global publicada sobre bem-estar 
de frangos. No entanto, esta política abrange apenas 70% das operações da empresa.  A política é limitada 
no escopo, ignorando a maioria das questões mais importantes que afetam o bem-estar do frango, como a 
seleção de linhagens com crescimento mais saudáveis, exigida por nossa campanha ‘Mude pelos Frangos’.
 
Outras sete empresas publicaram políticas no assunto, mas sem escopo mundial, sendo limitadas apenas a 
regiões geográficas específicas. Além disso, na maioria dos casos, o escopo geográfico está limitado aos 
mercados domésticos das empresas e mercados onde organizações não governamentais realizam cam-
panhas sobre assuntos ligados ao bem-estar animal. O bem-estar dos frangos deve ser priorizado por essas 
empresas, independentemente de onde elas se baseiem.

Muitas dessas políticas também são limitadas em termos dos assuntos relacionados ao bem-estar animal que 
elas cobrem. Apenas as políticas das empresas Burger King, Starbucks e Subway claramente declaram suas 
posições sobre confinamento, uso de frangos que crescem a uma taxa mais lenta com boa saúde, provisão 
de ambientes significativamente enriquecidos e abate humanitário.

Além disso, sobre todos esses assuntos, nenhuma empresa se comprometeu a melhorar o bem-estar de 
frangos em todos os seus locais de atuação no mundo. Por exemplo, quatro empresas – Burger King,               
McDonald’s, Subway e Starbucks – têm o compromisso que os frangos em suas cadeias de fornecimento 
serão abatidos humanitariamente. No entanto, esses compromissos estão todos limitados a mercados ou 
regiões geográficas específicas. Consequentemente, em algumas áreas, frangos podem estar sendo abati-
dos em condições estressantes e dolorosas. Não há um comprometimento global homogêneo.  

De forma encorajadora, sete das nove empresas – Burger King, KFC, McDonald’s, Nando’s, Pizza Hut,   
Starbucks e Subway – usam auditores terceirizados em certas regiões para verificar o cumprimento dos 
padrões de bem-estar de frangos. Isso indica uma cultura crescente de se introduzir processos de gestão 
e controles necessários para garantir a implementação efetiva dos compromissos com o bem-estar animal. 

Contudo ainda há poucas metas e objetivos referente as práticas corporativas padrões relacionadas às 
políticas de bem-estar animal. Esta ausência sugere que as empresas avaliadas ainda precisam progredir 
significativamente na implementação de suas políticas.

Políticas limitadas

Entretanto, há uma escassez de metas e objetivos – práticas corporativas padrões / protoco-
los – relacionadas com políticas de bem-estar animal. Essa ausência sugere que as empre-
sas avaliadas ainda precisam progredir significativamente para implementar suas políticas. 

Duas delas não publicaram nenhuma meta. As demais empresas  definiram algumas metas comuns, mas di-
ferem nos termos cobertos pelas metas. As metas mais comuns estão relacionadas a evitar o uso de gaiolas, 
o abate humanitário e o uso de processos de auditoria para garantir a conformidade com os padrões de 
bem-estar dos frangos durante o abate.

Outras áreas-alvo incluem a manutenção de densidades de lotação abaixo de 30 kg/m2 ou 6 lb/ft2, o uso 
de linhagens de frango com crescimento mais lento e saudável e o fornecimento de ambientes enriquecidos. 

Sem metas – sem objetivos
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O relatório de desempenho é o momento da verdade. É onde as empresas demonstram como elas estão 
se saindo e explicam o quanto avançaram em relação às suas metas. É também fundamental para que as 
empresas prestem contas de suas práticas e seu desempenho.

Das nove empresas, apenas cinco relatam dados de desempenho, e essa informação é severamente limita-
da em escopo. Atualmente, nenhuma empresa fornece dados robustos de desempenho sobre os problemas 
mais importantes no que diz respeito ao bem-estar dos frangos - linhagens de frango com crescimento mais 
saudável, baixa densidade populacional, ambientes enriquecidos e abate humanitário. Isso é esperado até 
certo ponto, uma vez que as políticas, metas e objetivos da empresa não estão à altura desejada em termos 
de bem-estar. Esperamos que as empresas melhorem seus relatórios de desempenho na próxima edição 
anual do “Botando ordem no galinheiro”.

O “Botando ordem no galinheiro 2018” mostra que as nove marcas líderes no ramo de fast-food ainda têm 
um longo caminho a percorrer para proteger o bem-estar dos frangos que abastecem seus negócios e para 
atender aos interesses dos consumidores. 

Usaremos nosso estudo e conclusões como suporte para que essas empresas possam botar ordem no 
galinheiro da seguinte maneira: 

• Providenciaremos a cada empresa os detalhes de sua avaliação e uma orientação clara, com o suporte 
de nossa expertise técnica, de como elas podem melhorar seu desempenho no bem-estar de frangos. 
‘Gerenciando mudanças para os frangos – nosso checklist empresarial para a melhoria do bem-estar 
de frangos’, (página 21), é um ponto de partida vital.

• Repetiremos a avaliação anualmente, para esclarecer a situação da indústria de fast-food no que diz 
respeito ao bem-estar de frangos e documentar seu progresso (ou regresso) de ano a ano. 

• Usaremos esse e os futuros rankings “Botando ordem no galinheiro” como uma ferramenta para inspirar 
e mobilizar nosso público. Queremos que ele exija que empresas prestem contas de suas práticas de 
bem-estar de frangos e elaborem relatórios públicos transparentes.

Queremos que empresas de fast-food tenham total informação sobre suas redes de abastecimento. 
Estamos desafiando-as a obterem frangos que cresçam a uma taxa mais saudável. Elas devem uti-
lizar granjas que forneçam o espaço, luz e ambiente naturais necessários para manterem os animais 
saudáveis e ativos. Esse modelo de criação de frangos deve se tornar um padrão mundial.

Sem relato de desempenho

Próximos passos

Uma empresa, McDonald’s, definiu uma meta global proibindo o uso de gaiolas de frangos ou sistemas com 
múltiplas plataformas, mas outras metas corporativas estavam todas limitadas a regiões geográficas específi-
cas. Além disso, em quase todos os casos, se tratavam de países ou mercados nas quais organizações não 
governamentais eram mais ativas na temática de bem-estar animal. Como dito acima, melhorar o bem-estar 
dos frangos deve ser uma prioridade para essas empresas, independentemente de onde elas se baseiam.
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Política Objetivos e metas Relato de desempenho

Empresas devem ter uma 
política global publicada 
sobre o bem-estar de frangos 
com escopos geográficos/de 
produto claramente definidos e 
compromissos claros para…

Espera-se que empresas 
definam metas com prazos 
para…

Espera-se que empresas 
relatem a proporção de 
frangos em seu fornecimento 
mundial que sejam…

Linhagens 
de cresci-
mento 
saudável

 Usar linhagens de frangos 
selecionados para melhores 
condições de bem-estar, com 
indicadores mensuráveis, 
incluindo detalhes como 
linhagem. 

 Utilizar, ou continuar a 
usar, linhagens de frangos 
selecionados para melhores 
resultados em bem-estar de 
forma mensurável.

 Linhagens selecionadas 
para melhores resultados em 
bem-estar de forma mensurável.

Liberdade 
para se 
moverem

  Evitar o confinamento 
extremo, especificamente em 
gaiolas/sistemas de pisos 
elevados, e limitar a densidade 
em até 30 kg/m2 ou 6 lb/ft2.

   Alcançar, ou manter, 
densidades do galpão em 
até 30 kg/m2 ou 6 lb/ft2 e, 
o uso de gaiolas/sistemas de 
pisos elevados para todos os 
frangos.

  Frangos mantidos em 
densidades de até 30 kg/
m2 ou 6 lb/ft2 e/ou que não 
sejam alojados em gaiolas ou 
sistemas de pisos elevados.

Ambientes 
enriquecidos  Fornecer aos frangos 

ambientes enriquecidos (por 
exemplo, incluindo poleiros, 
substratos para bicarem e 
iluminação adequada).

 Fornecer, ou continuar 
fornecendo, ambientes 
enriquecidos às aves.

 Frangos mantidos em 
ambientes enriquecidos.

Abate  
humanitário

 Usar métodos pré-abate 
e abate humanitários, incluindo 
o requisito de insensibilização 
pré-abate e evitar a pendura de 
aves vivas.

 Usar, ou continuar usando, 
métodos pré-abate e abate 
humanitários.

 Aves abatidas de forma 
humanitária. 

Conformi-
dade

Demonstrar cumprimento com 
seus padrões de bem-estar de 
frangos através de auditoria 
terceirizada. 

Assegurar o cumprimento, 
através de auditoria 
terceirizada, ou manter o uso 
de tal processo de auditoria.

Relatório da proporção de 
fornecedores que foram 
avaliados pelos auditores 
terceirizados em relação aos 
padrões reconhecidos. 

Gerenciando mudanças para os frangos – checklist 
empresarial para a melhoria do bem-estar de frangos
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