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Criando um mundo mais humano 
para os animais de criação 



Prezados Amigos,

Ao longo da última década, temos visto uma rápida mudança na 
percepção do público quanto ao tratamento de animais de 
criação na indústria alimentar.

Quando a Humane Farm Animal Care teve início em 2003, 
143.000 animais de criação foram certificados como Certified 
Humane® nos EUA; em 2016, mais de 152 milhões de animais de 
criação foram certificados como Certified Humane®, em cinco 
países. Esse ano, vimos a expansão do programa Certified 
Humane® na América Latina e os produtos Certified Humane® 
estão sendo exportados pela primeira vez para a Ásia.

Estamos orgulhosos de dizer que este incrível progresso não 
poderia ter sido alcançado sem um crescente número de 
consumidores demandando alimentos Certified Humane® no 
mercado. Hoje, produtores muitas vezes nos telefonam para se 
certificarem Certified Humane®, para que possam mostrar aos 
consumidores o seu compromisso inabalável com o bem-estar 
dos animais. Para ingressar no programa Certified Humane®, os 
produtores devem cumprir todos os nossos rigorosos padrões 
de cuidados com animais e passar por inspeções anuais para 
garantir que esses padrões estejam sempre sendo cumpridos.

Hoje mais do que nunca, acreditamos que existe um 
movimento de consumidores que exigem cuidados e 
tratamento humano dos animais de criação na produção de 
alimentos em todo o mundo. Com bilhões de animais criados 
para alimentação, no entanto, ainda temos um longo caminho a 

percorrer para garantir que cada animal de produção possa ser 
Certified Humane Raised and Handled®.
Sempre acreditei que os animais de criação merecem nossa 
compaixão e cuidado humano. Agradecemos por se juntar a 
esse movimento e fazer suas vozes serem ouvidas para criar 
um mundo mais humano para estes animais.

 Atenciosamente,

Adele Douglass
Diretora Executiva da Humane Farm Animal Care
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Carta da Diretora 
Executiva
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Milhões de animais criados 
em 2016 segundo o programa 
Certified Humane®

Milhões de animais criados em 2016 segundo o programa Certified 
Humane®. Em fazendas e granjas Certified Humane®, os animais 
nunca são confinados em gaiolas em bateria, celas de gestação ou 
amarrados em estábulos.

Os animais devem receber uma dieta nutritiva sem antibióticos ou 
hormônios e ser criados com abrigo, áreas de repouso e espaço para 
expressar comportamentos naturais, como bater as asas, descansar 
em poleiros ou forragear.

O selo Certified Humane® em carnes, aves, ovos ou produtos lácteos 
garante aos consumidores que os animais foram criados de acordo 
com nossos Padrões de Cuidados com Animais para criações com 
bem-estar. As fazendas e granjas devem aderir a todas essas normas 
para que possam receber o selo Certified Humane®.

Em 2016, mais de 152 milhões de animais de criação receberam o selo 
Certified Humane®, quase 50% a mais do que no ano passado!

Para garantir que esses padrões sejam atendidos, a Humane Farm 
Animal Care depende de veterinários e cientistas especializados em 
bem-estar animal - todos especialistas em animais de criação - para 
inspecionar fazendas anualmente. As inspeções de terceira parte 
independentes em fazendas e granjas permitem verificar o 
cumprimento dos Padrões de Cuidados com Animais e as auditorias 
de rastreabilidade asseguram a origem dos ovos e outros produtos 
de origem animal.
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Desde 2003, 666,423,536 animais de criação na 
América do Norte e do Sul receberam o selo 

Certified Humane Raised and Handled®.

Número de Animais de Criação Certified Humane®



O selo Certified Humane® 
estimula a mudança a partir 
do mercado
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O aplicativo Certified Humane® oferece aos 
consumidores acesso rápido aos produtos Certified 
Humane®, disponíveis em mais de 23.000 lojas em 
todos os 50 estados americanos, bem como no 
Canadá, Brasil, Peru e Chile. Os consumidores podem 
fazer o download do aplicativo em seu iPhone ou 
Android em qualquer país e, em seguida, procurar 
produtos Certified Humane®, como carne de aves, 
suínos, laticínios e ovos, localizar lojas próximas com 
base na localização geográfica do usuário. Não 
importa o idioma que você fala, não importa onde você 
esteja, o aplicativo Certified Humane® sabe onde você 
está e localiza lojas que vendem produtos Certified 
Humane®.

O selo Certified Humane® dá aos consumidores a oportunidade de fazer compras e se alimentar de 
acordo com seus valores. O objetivo do programa é melhorar a vida dos animais de criação, 
impulsionando a demanda dos consumidores por prá cas de criação mais amigáveis   e mais 
responsáveis.

Para esse esforço, a Humane Farm Animal Care incentiva continuamente os consumidores através da 
mídia, marketing e educação a comprar carnes, aves, suínos, laticínios e ovos com o selo Certified 
Humane Raised and Handled® sempre que vão às compras. Em 2016, nossos esforços de marketing 
chegaram a mais de 351,4 milhões de consumidores na América do Norte e do Sul.

Destaques da América do Norte:

● A Lancaster Fine Foods anunciou que seus produtos Sir Kensington’s Classic Mayonnaise, 
Chipotle Mayonnaise, Sriracha Mayonnaise, Special Sauce e Dijonnaise só serão feitos com 
ovos com o selo Certified Humane.® 

● A Open Farm Pet Food apresentou a primeira ração para gatos e guloseimas para cães 
Certified Humane® nos EUA e mercados canadenses.

● A duBreton, a maior produtora de carne de porco da América do Norte, 
se comprometeu a criar 300 mil suínos fora de cercados até 2018.

● A Niman Ranch em Denver, Colorado, e várias centenas de fazendas e 
ranchos familiares em todo o Centro-Oeste, Pacífico Noroeste e regiões 
do Atlântico médio receberam a certificação Certified Humane®.

● Adele Douglass, diretora executiva da Humane Farm Animal Care, 
recebeu o prêmio RSPCA’s Overseas Award por seu excelente 
desempenho em bem-estar animal fora do Reino Unido e da Europa em 
2016.

"Muitas outras organizações tentaram criar programas semelhantes, mas até agora, nenhuma teve 
o impacto ou inspirou o extraordinário progresso no bem-estar animal alcançado pela Humane 

Farm Animal Care." – Dra. Julia Wrathall, RSPCA, Diretora Científica
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Movimento crescente 
Certified Humane® em 
todo o mundo

Destaques da América Latina:
● A BRF aderiu ao programa Certified Humane® em 2016 em 33 de suas granjas 

integradas de frango e oito granjas de perus no Brasil.
● A Korin Agropecuária, a maior produtora de frango orgânico do Brasil, com 

certificação Certified Humane® desde 2009, começou a exportar produtos de 
frango com o selo Certified Humane® para mais de 230 supermercados em Hong 
Kong, Macau e China Continental.

● A HFAC fundou o Instituto Certified Humane Brasil em maio para expandir o 
programa de certificação Certified Humane® na América do Sul.

● A Escola de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo, em Pirassununga, 
São Paulo, recebeu o primeiro programa de treinamento de inspetores Certified 
Humane® em seu campus.

● Em dezembro, nosso escritório na América Latina lançou um novo site em 
português com informações detalhadas sobre o programa Certified Humane®.

A BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, trabalhou em estreita colaboração 
com o famoso Chef Jamie Oliver para desenvolver uma nova linha de produtos Certified Humane® 
da Sadia no Brasil.

“O Certified Humane® é o programa de certificação 
mais reconhecido internacionalmente, focado no bem-

estar animal.” – Josiane Busatta, Especialista em 
Garantia de Qualidade da BRF no Brasil

_________________

Nossa sede em Herndon, Virgínia, supervisiona as operações 
nos Estados Unidos e no Canadá, enquanto nosso escritório 
brasileiro em Santa Catarina, supervisiona as operações na 
América Latina.

Ambos os escritórios são responsáveis   por supervisionar a 
expansão do programa Certified Humane® e a certificação de 
fazendas, granjas e produtores de alimentos de origem animal 
com o selo Certified Humane Raised and Handled®.

Hoje, existem mais de 5.000 fazendas, granjas e produtores 
Certified Humane® representando 144 empresas em cinco 
países.

BRASIL    CANADA      CHILE         PERU        E.U.A.



O selo Certified Humane® mostra aos 
consumidores o que os produtores 
estão fazendo

 A maioria dos animais de produção são criados sob sistemas agrícolas industriais, onde muitas vezes 
vivem toda a sua vida amarrados em estábulos ou confinados em celas de de gestação e gaiolas em 
bateria, a fim de maximizar o lucro do produtor e a produtividade.

Felizmente, há um número crescente de produtores que querem se distanciar dessas práticas agrícolas 
industrializadas e adotar práticas agrícolas mais humanizadas que mostram respeito pelos animais sob 
seus cuidados.

O programa Certified Humane® fornece a esses produtores os Padrões de Cuidados com Animais para 
atender as necessidades mentais, físicas e emocionais dos animais de criação. Nosso comitê científico de 
veterinários e cientistas especializados no bem-estar de cada espécie animal – desenvolveu esses 
padrões. Eles também inspecionam fazendas e granjas Certified Humane® para garantir que os padrões 
sejam sempre atendidos.

Quando os consumidores veem o selo Certified Humane®, eles sabem que estão apoiando produtores 
compassivos que trabalham para dar maior qualidade de vida aos animais sob seus cuidados.
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O programa 
Certified 

Humane® é 
recomendado por 
66 organizações 

de bem-estar 
animal



Kenneth E. Anderson, PhD, North Carolina State University (US)
Michael Appleby, PhD, World Animal Protection (US)
Richard Blatchford, PhD University of California, Davis (US)
Elisabetta Canali, PhD, Università degli Studi (Italy) 
Sylvie Cloutier, PhD, Director of Assessment, Canadian Council 
on Animal Care (Canada)
Brenda Coe, PhD, Pennsylvania State University (US)
Hans Coetzee, PhD, Iowa State University (US)
Luiz Demattê, DVM, PhD Diretor Industrial da Korin Ltda. e 
Coordenador Geral do Instituto de Pesquisa Mokiti Okada 
(Brasil) 
Inma  Estéves, PhD, Neiker-Tecnalia (Spain)
Anne Fanatico, PhD, Appalachian State University (US) 
Valentina Ferrante, PhD University of Milan (Italy)
Trent Gilbery, MS, North Dakota State University (US)
Alan Goldberg, PhD, Johns Hopkins University (US)
Temple Grandin, PhD, Colorado State University I(US)
Thomas G. Hartsock, PhD, Univ. of Maryland (US)
Jörg Hartung, DVM, Institute of Animal Hygiene, Welfare and 
Farm Animal Behavior, University of Veterinary Medicine 
(Germany)
Patricia Hester, PhD, Purdue University (US)
Brittany Howell, PhD, Fort Hays State University (US)
Pam Hullinger, DVM, MPVM University of California 
Lawrence Livermore National Laboratory (US)
Joy Mench, PhD, University of California, Davis (US)
Suzanne Millman, PhD, Iowa State University College of 
Veterinary Medicine (US)
Malcolm Mitchell, PhD, SRUC, Scotland’s Rural College (Scotland)
Priya Motupalli, PhD, IKEA Food Global Sustainable Sourcing 
Specialist (Sweden)
Ruth Newberry, PhD, Associate Professor, Norwegian University 
of Life Sciences; Adjunct Professor, Washington State Univ. (US)
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 Os cientistas e veterinários especializados em bem-estar animal mais qualificados do mundo 
trabalham continuamente com a Humane Farm Animal Care para desenvolver e revisar nossos 

Padrões de Cuidados com Animais, garantindo os mais altos padrões para a criação. animal 
humanizada no mundo.

Conselho Administrativo 

Em 2016, a Humane Farm Animal Care foi 
entrevistada em At the Fork, um documentário 
sobre bem-estar animal que acompanha os dois 
diretores do filme, um casal de Austin, Texas, ao 
visitar fazendas e granjas em todo o país para 
lançar luz sobre como os animais de produção 
são criados para servir de alimento.

Como uma organização cuja missão é melhorar a 
vida dos animais de criação na produção de 
alimentos, a Humane Farm Animal Care ficou 
satisfeita em fazer parte desse filme e espera 
que ele continue a elevar a conversa sobre o 
bem-estar animal na produção de alimentos.

Abdullah Ozen, PhD, Professor, Firat University (Turkey)
Edmond Pajor, PhD, University of Calgary (Canada)
Jose Peralta, PhD, DVM Western University of Health Science, 
College of Veterinary Medicine (US)
Rosangela Poletto, DVM, PhD, Professora, Instituto Federal do 
Rio Grande do Sul (Brasil) 
Martin Potter, PhD, Animal Welfare Consultant, Member of 
FAWT, UK & Advising Member of EIG (UK)
Mohan Raj, PhD Senior Research Fellow, Bristol University (UK)
Jean-Loup Rault, PhD, Research Fellow, The University of 
Melbourne (Australia)
Nancy Roulston, Msc, Animal Scientist for Farm Animal Welfare 
(US)
J.K. Shearer, PhD, Iowa State University (US)
Marilyn M. Simunich, DVM, Director, Animal Health Laboratory, 
Division of Animal Industries, Idaho State Dept. of Agriculture 
(US)
Carolyn Stull, PhD , Chairman, Scientific Committee 
University of California, Davis (US)
Janice Swanson, PhD, Michigan State University (US)
William VanDresser, DVM Retired Extension Veterinarian (US)
Andreia De Paula Vieira, DVM, PhD Cientista em Bem-Estar 
Animal, Universidade de São Paulo (Brasil)
Daniel M. Weary, PhD, Professor and NSERC Industrial Research 
Chair, Animal Welfare Program, University of British Columbia 
(Canada)
Julia Wrathall, PhD, Director, Farm Animals Division, RSPCA, 
West Sussex (UK)
Adroaldo Zanella, PhD Professor, Departamento de Medicina 
Veterinária Preventiva e Saúde Animal/Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia Universidade de São Paulo, 
Pirassununga, São Paulo (Brasil)

Adele Douglass, CEO
Andrew Kimbrell, Presidente

Laurie Beacham  |  Jim Emerman  |  Patricia A. Forkan  |  Carol Jenkins  
Barbara Kazdan  |  Daniel Nowland  |  Eric Rardin  
Luiz Mazzon, Instituto Certified Humane® Brasil

COMITÊ CIENTÍFICO 



Humane Farm Animal Care
PO Box 727 | Herndon, VA 20172

703-435-3883 | 
www.certifiedhumane.org
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