
 
 

 

Liga do Araguaia e JBS iniciam projeto para valorizar 
a pecuária de Mato Grosso como modelo mundial de 
sustentabilidade 
 

Programa REBANHO Araguaia vai trabalhar em 2020/21 com 16 fazendas do 
Médio Vale do Araguaia para promover boas práticas sustentáveis 
 
A Liga do Araguaia, em parceria com a Friboi, unidade de negócios de carne bovina 
da JBS, iniciaram as ações do Programa REBANHO Araguaia, para promover o 
desenvolvimento da pecuária sustentável na região do Médio Vale do Araguaia, 
localizada no estado do Mato Grosso. 
 
Neste semestre, inicia-se o primeiro ano de três do programa, com um total de 16 
fazendas participantes de projetos da Liga na região. Os produtores foram selecionados 
por seus esforços na adoção de práticas de intensificação sustentável e no aumento da 
produtividade na pecuária de corte da região. A previsão é de que 10 novas fazendas 
participem do programa no próximo ano (2021); e outras 10, em 2022.  
 
Focado no apoio a gestão produtiva e de boas práticas dessas fazendas, o cronograma 
do programa teve início em agosto e prevê atividades de capacitação e 
acompanhamento, incluindo a utilização de ferramentas de gestão da produção e de 
boas práticas, com monitoramento da redução de emissões de Gases de Efeito Estufa.  
 
O Programa REBANHO Araguaia vai apoiar práticas de intensificação sustentável na 
pecuária de corte da região como a recuperação de pastagens degradadas, adoção de 
modelos de integração lavoura-pecuária (ILP), regularização ambiental, atividades de 
fomento com estímulo à redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GHG) e a 
conservação e restauração de áreas florestais (APPs e RLs). Além disso, o movimento 
liderado pela Liga do Araguaia visa estimular o uso de mecanismos que valorizem o ativo 
ambiental da região, por meio do apoio a regulamentação de instrumentos de 
compensação financeira dos ativos florestais e de biodiversidade (Pagamento por 
Serviços Ambientais - PSA).  
 
No projeto, a equipe técnica da Liga faz a organização dos pecuaristas, enquanto a Friboi 
subsidia a contratação de consultorias especializadas em gestão da propriedade para a 
intensificação das suas pastagens, garantindo melhor produtividade por área e reduzindo 
a necessidade de novas áreas de pastos, o que contribui para a preservação da 
vegetação e biodiversidade local. Com isso, os pecuaristas passam a ter melhores 
condições para investir, aumentam seus indicadores de produtividade, melhoram a 
qualidade dos seus animais e, principalmente, colaboram com a sustentabilidade da 
produção. 
 
O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), o Inttegra – 
Instituto de Métricas Agropecuárias e a Ímpar – Consultoria no Agronegócio são 
parceiros estratégicos do projeto. As consultorias vão realizar uma imersão nas fazendas 
para levantar dados e indicadores de sustentabilidade e métricas gerenciais, que serão 
usados para facilitar inovações no setor, promover melhorias nos planos de ação e na 
gestão dessas fazendas, além de criar sinergia de processos entre os pecuaristas da 
Liga do Araguaia. 
 



 
 

 
A parceria da Liga do Araguaia com a JBS fortalece a produção de carne sustentável 
no Cerrado, respondendo a demanda de players relevantes que buscam produtos 
com forte responsabilidade socioambiental, que reúnam atributos de qualidade e 
sustentabilidade. O objetivo é transformar a região, uma das principais produtoras de 
gado do país, em um parâmetro global de boas práticas de produção. Juntos, esses 
pecuaristas ajudam a preservar uma área de mais de 50 mil hectares de Reserva 
Legal e Áreas de Preservação Permanente. 
 
As ações do programa têm o horizonte de três anos para apresentar resultados. 
Graças ao trabalho de cinco anos da Liga do Araguaia, a região conta hoje com um 
grupo de pecuaristas organizados e inovadores, referência no país a partir sua produção 
sustentável.  
 
Sobre a Liga do Araguaia 
Em um momento em que segurança alimentar e mudanças climáticas mobilizam a 

sociedade mundial, desde 2014, a Liga do Araguaia, lidera um movimento pela adoção de 

práticas de pecuária sustentável no Vale do Araguaia. O objetivo da Liga do Araguaia é 

promover o desenvolvimento econômico e social da região, por meio do aumento da 

produtividade e renda, respeitando a legislação vigente e os limites dos sistemas naturais. 

A iniciativa se fundamenta nos pilares da produtividade, conservação, redução de 

emissões e turismo, e se materializa na forma da implantação de diferentes projetos 

concebidos e implantados em parceria com organizações públicas e privadas; nacionais e 

internacionais. É representada, atualmente, por 62 fazendas, correspondendo a 149.000 

hectares de pastagens com 47.000 hectares em processo de intensificação e um rebanho 

estimado de 130 mil cabeças.  

 
Sobre a Friboi 
 
Com mais de quatro décadas de história, a Friboi – unidade de negócios de carne bovina 
da JBS – revolucionou o mercado ao descomoditizar a carne bovina brasileira e construir 
uma marca referência no mercado.  A empresa mantém algumas das marcas de carne 
bovina mais reconhecidas do Brasil, com um amplo portfólio de produtos, composto pela 
homônima e líder de mercado Friboi, Maturatta Friboi, Do Chef Friboi, Reserva Friboi, 
1953 Friboi e Swift Black, que atendem a diversos públicos. Com foco na garantia de 
origem, na qualidade e na segurança do alimento entregue ao consumidor, desde o bem-
estar animal até a entrega do produto final, a Companhia adota as melhores práticas de 
sustentabilidade em toda sua cadeia de valor, e monitora seus fornecedores de gado de 
forma constante por meio do uso de imagens de satélite, mapas georreferenciados das 
fazendas e acompanhamento de dados oficiais de órgãos públicos. A Friboi está 
presente em mais de 150 países e, atualmente, conta com 37 unidades produtivas em 
todo o Brasil. 
 
Sobre a JBS 
 
A JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos e conta com uma plataforma 
global de produção diversificada por geografia e por tipos de proteína. A Companhia 
conta com mais de 240 mil colaboradores, em unidades de produção ou escritórios em 
todos os continentes, em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
Austrália, China, entre outros – no Brasil são mais de 130 mil colaboradores, sendo a 
empresa uma das maiores empregadoras privadas do país.  



 
 

 
  
No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela 
excelência e inovação: Friboi, Moy Park, Pilgrim’s Pride, Primo, Seara, Swift, Gold’n 
Plump, entre outras. São mais de 275 mil clientes atendidos em todo o mundo, de 190 
nacionalidades. Com foco em inovação, essa diretriz se reflete também na gestão de 
negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, 
envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens 
metálicas e transportes. 
  
A Companhia conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos 
alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor. 
Por meio do uso de imagens de satélite, mapas georreferenciados e dados públicos 
oficiais, a JBS monitora seus fornecedores de forma permanente. As melhores práticas 
de Bem-Estar Animal guardam estreita relação com o sucesso das operações da JBS, 
que trata o tema com extremo rigor e tem investido cada vez mais no aprimoramento de 
ações que sigam as melhores práticas de mercado. 
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