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À Agência Pública de Jornalismo

NOTA

Em resposta aos questionamentos enviados pela Agência Pública de Jornalismo, a Frigol

S/A vem respeitosamente informar que:

A Frigol é signatária do TAC da Carne desde o início, em 2009, e vem apresentando um

avanço progressivo na rastreabilidade dos animais, que pode ser conferido nos resultados

das auditorias do Ministério Público Federal. No último ano, a empresa consolidou sistemas

de rastreabilidade socioambiental para todos os seus fornecedores diretos e está avançando

em iniciativas para estender a rastreabilidade também aos fornecedores indiretos, em

conformidade com a legislação vigente e com os sistemas de consulta disponíveis até o

momento.

Com relação aos questionamentos referentes à comercialização com os fornecedores

Agropecuária Abelha II/Agropecuária Abelha Comércio & Serviços Ltda e Fazenda Matão, a

Frigol S/A informa que:

Realizou operações com os fornecedores em questão conforme detalhado abaixo e que, no

período, não foram encontrados dados que desabonassem tais fornecedores nas

plataformas de consulta dos órgãos ambientais e do Ministério do Trabalho. Atualmente, a

Frigol não realiza mais negócios com esses fornecedores e com nenhum outro que

apresente restrições ambientais ou trabalhistas perante os órgãos públicos.

 A Fazenda Agropecuária Abelha II foi fornecedora da Frigol até janeiro de 2021.

Segundo a legislação, as famílias que moram em Projetos de Assentamento não estão

impedidas de comercializar gado desde que estejam em situação regular perante os

órgãos oficiais, o que foi apurado no período constando como em conformidade.

 A Fazenda Matão foi fornecedora da Frigol até dezembro de 2018 e durante o período

não apresentou restrição ambiental perante o IBAMA. O embargo informado existe



desde 2015 e se refere a uma propriedade vizinha. O vetor do embargo foi

disponibilizado pelo IBAMA apenas em outubro de 2019, demonstrando que partes da

Fazenda do Matão também estavam entre as áreas atingidas. Na ocasião, a Frigol

bloqueou este fornecedor em seu cadastro, embora já não houvesse comercialização

com a empresa. A Fazenda segue impedida de fornecer para a Frigol desde então.

Sobre as iniciativas da Frigol S/A para garantir a origem sustentável de seus produtos, a

empresa informa que desde 2009 vem fazendo investimentos contínuos em tecnologias e

análises capazes de mitigar os riscos socioambientais em todos os biomas e, por meio de

parcerias com organizações ambientais como a ONG Amigos da Terra - Amazônia Brasileira,

vem aportando conhecimento científico e tecnologias específicas para garantir a integração

das informações de diferentes bases públicas (IBAMA, Ministério do Trabalho, SIF e outros)

para assegurar um nível cada vez maior de segurança nas informações. Desta forma, a

empresa pode excluir de sua base de fornecedores aquelas fazendas/propriedades que por

alguma razão estejam embargadas.

A adoção dessas novas tecnologias vem permitindo que o nível de transparência da Frigol

hoje se estenda até o consumidor. Ao encontrar produtos Frigol no supermercado, ele pode

identificar, pelo código QR impresso na embalagem, o grupo de fazendas de onde se

originou aquela peça.

A Frigol S/A desenvolve um programa abrangente de sustentabilidade. Como parte deste

compromisso, a empresa desenvolve vários acordos de pesquisa e desenvolvimento de

tecnologias que possam aprimorar a cadeia de suprimento e contribuir para um futuro

sustentável da indústria pecuária. A Frigol está à disposição para quaisquer outros

esclarecimentos.

Atenciosamente,

Frigol S/A

Sobre a Frigol:



A Frigol SA é um dos principais frigoríficos brasileiros e um dos líderes em produção de carne bovina e suína na

América do Sul. Fundada em 1992 pela família Gonzaga Oliveira, que atua no ramo de carnes desde 1970, a Frigol

está estrategicamente localizada nos estados de São Paulo e Pará. A empresa possui hoje importante

participação no mercado nacional e internacional, com vendas em mais de 60 países espalhados pela América do

Sul, Europa, Oriente Médio, Ásia e África. A empresa foi destaque na lista “As 100 maiores empresas do

agronegócio brasileiro em 2020”, segundo revista FORBES. Saiba Mais: https://frigol.com.br/pt/


