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AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PODEM REDUZIR UMA SÉRIE DE
RISCOS, INCLUINDO RISCOS DE REPUTAÇÃO, LEGAIS, DE ACESSO AO
MERCADO E DE ATIVOS OCIOSOS, AO EXIGIREM QUE QUE OS SEUS
CLIENTES ADOTEM UMA POLÍTICA CONTRA O USO DE GAIOLAS NA
PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.
À medida que cresce a conscientização global sobre a crueldade cometida contra animais de
fazenda mantidos em gaiolas–como as gaiolas para galinhas poedeiras e as baias de gestação e
de partos para porcas reprodutoras–os consumidores estão mudando seus padrões de consumo.
Os governos estão proibindo os piores tipos de sistemas de produção em todo o mundo, mais
de 1.800 empresas adotaram compromissos de transição para usar ou comprar apenas ovos de
galinhas criadas sem gaiolas. Da mesma forma, mais de 60 empresas se comprometeram a
eliminar o uso de baias de gestação, incluindo grandes produtores como JBS e BRF,
diretamente de seus produtores ou em suas cadeias de suprimentos. Vários financiadores
também começaram a adotar políticas de bem-estar animal.

A Nota de Boas Práticas do IFC sobre Bem-estar Animal declara que os sistemas de alojamento
devem dar a todos os animais espaço para ficar em pé, esticar-se, virar-se, sentar-se e deitar-se
confortavelmente. Na prática, isso significa que as gaiolas não devem ser financiadas, pois não
permitem esse tipo de comportamento. Pelo menos quatro instituições financeiras (Standard
Chartered, Triodos, Bank Austrália e Australian Ethical) já adotaram políticas que excluem
qualquer financiamento para sistemas que usam gaiolas. O Rabobank, um dos maiores bancos
agrícolas do mundo, incentiva que todos os seus clientes façam a transição para sistemas livres
de gaiolas até 2025. Vários outros bancos também adotaram políticas que evitam ou restringem
fortemente o financiamento de sistemas que usam gaiolas, como o BNP Paribas, ABN Amro,
BERD, ING, Volksbank, CDC (a instituição financeira de desenvolvimento do Reino Unido), o FMO
(a agência holandesa de desenvolvimento) e o EBRD.

"Empresas que abordam ou melhoram o bem-estar animal provavelmente
ganharão ou manterão uma vantagem competitiva no mercado global."
Nota de Boas Práticas da International Finance Corporation (IFC)

Os Padrões Mínimos para Implementação foram incluídos no Guia
Documento para Principios Bancarios Responsables del PNUMA

Baias de gestação
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Quando produtores implementam práticas de bem-estar animal, incluindo sistemas
sem gaiolas e sem baias de gestação, há enormes benefícios para os animais, mas
também existem vantagens para o meio-ambiente, para a saúde pública e as pessoas
que trabalham com animais de criação. Esses incluem:

Imagem pública aprimorada e risco de
reputação reduzido.
Acesso melhorado a mercados que
exigem padrões mais altos de bemestar animal.
Melhor saúde animal, o que pode levar
ao aumento da produtividade,
redução de custos e menor
mortalidade.
Riscos reduzidos de propagação de
zoonoses, como Salmonella em ovos.
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FARMS - PADRÕES MÍNIMOS
RESPONSÁVEIS (RMS)
Há uma crescente conscientização entre os investidores sobre a responsabilidade
de trabalhar com empresas de alimentos para garantir a redução desses riscos.
Uma maneira eficaz de fazer isso é exigir que as empresas produtoras assumam os
Padrões Mínimos Responsáveis (RMS - Responsible Minimum Standards) da
Iniciativa FARMS, e que as outras empresas apenas consumam daquelas que já
adotaram o RMS.
Em particular, sistemas de confinamento como gaiolas para galinhas poedeiras e
baias de gestação para porcas não devem ser financiados. Esses sistemas são caros
e têm uma vida útil de 15 a 25 anos e podem se tornar ativos ociosos. Abolir esse
tipo de criação é uma clara tendência para melhorar o bem-estar animal.
Recomendações:
Para financiadores

Parar de financiar novas construções de sistemas que não atendam aos
requisitos de RMS.
Exigir que os produtores criem um plano com prazo determinado para fazer a
transição para atender aos requisitos de RMS.
Exigir que qualquer empresa adote um plano com prazo determinado para
fazer a transição para o fornecimento apenas de sistemas de produção sem
gaiolas e baias de gestação que atendam aos requisitos de RMS.
Incentivar qualquer empresa a adotar um plano com prazo determinado para
fazer a transição para o fornecimento apenas de fornecedores que atendem aos
requisitos de RMS.
Fornecer um financiamento diferenciado para os produtores que planejam fazer
a transição para sistemas de produção sem gaiolas e baias de gestação.
Para investidores

Não investir em empresas que não atendam aos requisitos de RMS e que não
possuam um plano com tempo determinado para fazê-lo.
Não investir em empresas que não tenham um plano com prazo determinado
para fazer a transição para o fornecimento apenas de sistemas de produção
livres de gaiolas que atendam aos requisitos de RMS.
Envolver-se com as empresas para apoiá-las na transição para políticas
alinhadas ao RMS e usar os relatórios para apoiar as resoluções dos acionistas
que o exigem.
Investir em empresas que vendem e promovem produtos alimentares
sustentáveis, saudáveis e com altos níveis de bem-estar animal.
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GALINHAS POEDEIRAS
A maioria das galinhas usadas na
produção industrial de ovos no sudeste
da Ásia e na América Latina passa
praticamente a vida inteira confinada em
pequenas caixas de arame conhecidas
como “gaiolas em bateria”. Nestas gaiolas,
essas aves, não conseguem sequer andar
ou abrir suas asas completamente. Cada
gaiola comporta em torno de 5 a 10
animais, e cada galinha tem um espaço
menor do que uma folha de papel A4
para viver. Muitas não sobrevivem, e
aquelas que conseguem são
frequentemente forçadas a viver em
meio aos restos mortais de outras
galinhas.
Devido a essa enorme crueldade, as
gaiolas convencionais já foram proibidas
em toda a União Européia, Butão, Nova
Zelândia e em sete estados americanos.
O Canadá também se comprometeu a
acabar gradualmente com esse tipo de
confinamento.
As empresas também estão tomando
medidas para acabar com esse abuso, e
um número cada vez maior já anunciou
compromissos para usar apenas ovos
“cage-free” em suas cadeias de
suprimentos. Exemplos disso são grandes
cadeias de fast-food, como McDonald's,
Subway e Burger King, fabricantes
globais de alimentos Unilever, Kraft
Heinz, Mondelēz International e Nestlé,
além de empresas de serviços de
alimentação como Sodexo e Compass
Group. Na Tailândia, a CP Foods, um dos
maiores produtores de ovos do país,
comprometeu-se a produzir apenas ovos
de galinhas criadas fora de gaiolas.
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PORCAS
Milhões de porcas reprodutoras ficam
confinadas em baias por praticamente
toda a vida.
Essas baias têm aproximadamente o
mesmo tamanho dos corpos das porcas,
por isso elas não conseguem sequer
andar ou se virar. Elas vivem
praticamente a vida inteira sem poder
expressar seus comportamentos naturais,
como fuçar, procurar comida e fazer
ninhos.
Estudos científicos mostram que as
porcas que são mantidas em baias são
mais propensas a sofrer de frustração e
traumas psicológicos. Elas também
sofrem de problemas físicos, como
infecções do trato urinário, ossos
enfraquecidos, tornam-se mancas ou até
perdem a locomoção devido a problemas
nas pernas e nos cascos.
As baias de gestação são ilegais na
Suécia e no Reino Unido. Em toda a
União Europeia, houve uma proibição
parcial desde 2013. Elas estão sendo
eliminadas gradualmente em 10 estados
dos EUA e na Nova Zelândia, e há um
acordo voluntário da indústria para
eliminar gradualmente seu uso na
Austrália. No Canadá, a construção de
novos sistemas de baias de gestação é
proibida desde 2014.
Um grande número de empresas, como
os produtores JBS, BRF, Aurora, Frimesa e
Pamplona e cadeias de fast-food como
Subway, McDonald's e Burger King,
também se anunciaram compromissos
para eliminar o uso contínuo de baias de
gestação na América Latina.

A Sinergia Animal é uma organização internacional de proteção
animal que trabalha para acabar com as piores práticas da
indústria. Trabalhamos em países do Sul Global–no Sudeste
Asiático e na América Latina–para reduzir o sofrimento de
animais na indústria alimentícia e promover dietas mais
compassivas e saudáveis. Fomos reconhecidos como uma das
ONGs de proteção animal mais eficazes do mundo pela
renomada instituição Animal Charity Evaluators (ACE).
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