2

A JBS vai zerar o balanço de suas emissões de gases causadores do efeito estufa, reduzindo
as emissões diretas e indiretas (escopos 1, 2 e 3) e compensando toda a emissão residual.
Com um plano de ação, sustentado em metas baseadas na ciência, com os critérios
estabelecidos pela Science-Based Targets initiative (SBTi).
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COMPROMISSO EM TODA A CADEIA DE VALOR – DA FAZENDA ATÉ O CONSUMIDOR.

JBS vai reduzir suas emissões globais no
escopo 1 e 2 em 30% até 2030,
comparado com o ano de 2019.

Investimento de US$ 100 milhões em
pesquisa, tecnologia e novas práticas
agrícolas regenerativas.

Remuneração variável da
liderança da JBS atrelada às
metas de mudanças climáticas.

Desmatamento ilegal zero em toda
cadeia produtiva da JBS, incluindo
fornecedores de seus fornecedores
ajudando a proteger as florestas e a
biodiversidade.

Investimento de US$ 1 bilhão até 2030
em projetos supervisionados por um
comitê com especialistas e executivos
para reduzir as emissões no processo
produtivo.

Uso de 100% de energia renovável em
todas as unidades do mundo até 2040.
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PLATAFORMA DA PECUÁRIA TRANSPARENTE
A JBS estende o monitoramento socioambiental
aos fornecedores dos nossos fornecedores por meio
de plataforma com tecnologia blockchain.
Todos os fornecedores de bovinos da JBS deverão
aderir ao programa até o fim de 2025.

Critérios
Critériosde
demonitoramento:
monitoramento:

||Desmatamento
Desmatamentoilegal
ilegalde
deflorestas
florestasnativas
nativas
||Invasão
Invasãode
deterras
terrasindígenas
indígenas
||Invasão
Invasãode
deáreas
áreasde
deconservação
conservaçãoambiental
ambiental
||Áreas
Áreasembargadas
embargadaspelo
peloIbama
Ibama
||Trabalho
Trabalhoanálogo
análogoaaescravidão
escravidão
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Estruturas dentro de unidades
da JBS com o objetivo de
prestar consultoria ambiental,
jurídica e técnica para
regularização ambiental
de fornecedores. Já são 13
Escritórios Verdes instalados
no Brasil.
6

Fundo privado com geração de impacto social e ambiental que inicia
sua atuação com 6 projetos aprovados.
Objetivo: fomentar o desenvolvimento do bioma amazônico, promover a conservação
e uso sustentável da floresta e a melhorar a qualidade de vida de sua população.
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A JBS assinou o “Compromisso Público Pela Equidade
Racial”, em conjunto com diversas empresas do setor
de bens de consumo, com o objetivo de reforçar
ações de combate ao racismo estrutural.
Além disso, a Companhia aderiu ao Movimento
Mulher 360 para promover a diversidade e ampliar a
participação das mulheres no ambiente corporativo.
A JBS é a única companhia do setor presente na
#LinkedInTopCompanies, lista das empresas em que os
brasileiros mais desejam construir sua carreira,
divulgada em abril.

A JBS USA é a 15ª empresa mais procurada por mulheres para
se trabalhar de um total de 16.905 empresas do nosso setor.
8

Em 2021, a JBS continua dedicada
a ajudar no enfrentamento da Covid-19.
No 1º trimestre de 2021:
Investimento de
R$5 milhões para a construção
da fábrica
de vacinas do Butantan

6 obras de UPAs e em
aldeias indígenas
entregues em 2021

400 cilindros de oxigênio
para Manaus

Revitalização e
modernização de
equipamentos do Navio
Hospital Escola Abaré

Mais 900 equipamentos
hospitalares para abertura
de novos leitos de UTI em 8
estados no Brasil
21 extratores de RNA
para o Ministério da
Saúde

Aporte financeiro para
manutenção do sistema
de ambulâncias em
Paraisópolis-SP
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No primeiro trimestre, anunciamos e encaminhamos
importantes investimentos em crescimento orgânico.

Nova fábrica Swift, em
Columbia (Missouri)
Investimento de US$ 200
milhões para a construção
da nova fábrica de
especialidades italianas.

Zempack – Nova unidade
de Embalagens Metálicas,
com investimento de R$ 80
milhões, tecnologia de
ponta e foco na indústria
4.0. Agora sob o novo
nome Zempack.

Proposta para a
aquisição da Vivera
A JBS fez uma proposta
para adquirir Vivera por
uma valor de 341milhões
de euros.
Fábrica de Colágeno
e Peptídeos - Construção da
nova fábrica com investimento
de R$ 280 milhões que será
referência em sustentabilidade e
economia circular.
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Lançamento V-block:
A JBS Couros liderou uma
importante inovação com o
lançamento do primeiro couro
com ação anti-covid no
mundo, desenvolvido com
tecnologia 100% brasileira.

A inovação faz parte do nosso DNA

Lançamentos Seara:
Levíssimo: saboroso como presunto
e leve como o peito de peru, feito
100% de lombo suíno com 38% menos
sódio e 30% menos gordura.
Seara Pescados: linha no segmento de
peixes e frutos do mar.

Fortalecimento de canais
Lançamento do site Minha Receita;
canais de e-commerce próprios da
Swift e de Seara com o Digital Trade,
Comer Bem e Loja Seara. Além da
Friboi online, que alcançou a marca de
60 mil clientes em março.
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Resultado

Destaques Operacionais
e Financeiros
Receita líquida de R$75,3Bi (US$13,7Bi), aumento de
33,2% em relação ao 1T20
EBITDA ajustado de R$6,9Bi (US$1,3Bi), 75,8% superior ao
1T20, com margem EBITDA de 9,1% e EBITDA ajustado
recorde de R$32,5Bi (US$6Bi), nos últimos 12 meses
Lucro líquido de R$2Bi, revertendo o prejuízo do 1T20 impactado
por um resultado negativo de variação cambial. No acumulado
dos últimos 12 meses, o Lucro Líquido foi de R$12,6Bi
Menor nível de custo médio da dívida em 4,9% e redução da
despesa financeira líquida em US$17,9Mi em relação ao 1T20
Alavancagem de 1,67x em dólares e de 1,76x em reais
Fluxo de caixa operacional negativo em R$629,4Mi devido principalmente ao pagamento
de acordos no trimestre no valor de R$1,1 bilhão e geração de caixa livre negativa de
R$3,5Bi, devido à concentração de pagamento e recomposição de estoques
Anúncio de acordo para a aquisição da Vivera, pelo valor de €341 milhões, a terceira
maior empresa de produtos plant-based na Europa, com amplo portfólio disponível
em mais de 25 países
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Resultados Consolidados

75.251

Receita Líquida
(R$ milhões)

56.481

+33,2%

1T20

14,8%

Lucro Bruto
(R$ milhões)

1T21

12,9%

11.112
7.272

+52,8%

1T20

1T21
Margem Bruta (%)

2.046
9,1%

EBITDA Ajustado
(R$ milhões)

6.877

6,9%

3.913

+75,8%

Lucro Líquido
(R$ milhões)
-5.933

1T20

1T21
Margem EBITDA (%)

1T20

1T21
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Resultados Consolidados

1.072

Juros (R$)

Geração de
Caixa
Operacional
(R$ milhões)

Despesa
Financeira
(R$ milhões)

835,3

Juros (US$)

-9,5%

187,4

-629
1T20

927,6

169,5

1T21
1T20

1T21

1.706

CAPEX
(R$ milhões)

880

1T20

Fluxo de
Caixa Livre
(R$ milhões)

+93,8%

1T21

-637

-3.484

1T20

1T21
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Perfil da

O caixa no 1T21 era

R$10,3Bi

Dívida Líquida ($ Bi) / Alavancagem
Dívida Líquida (R$)
Alavancagem (R$)

Adicionalmente, a JBS USA possui

A JBS encerrou o 1T21 com
disponibilidade total de
~3x superior à
dívida de curto prazo

US$1,8Bi (R$10,5Bi)

R$20,8Bi

em linhas de crédito
rotativas e garantidas

Cronograma de Amortização
da Dívida (US$)¹

3.891

Dívida Líquida (US$)
Alavancagem (US$)

2.756

1.847

Prazo Médio do
Principal: 6,3 anos

2,77
1.761

1,76

2,17

57,2

57,0
11,0

2.044¹

1,67

10,0

1T20

LP
91%

1.103

1.497

901

817
369

1.404

268

1.203

20

12

²

1T21

Perfil Curto e
Longo Prazo

Abertura por
Fonte
Bonds
61%
CP
9%

Term Loan
20%

Abertura por
Entidade

JBS USA
82,0%

Bancos
Comerciais
15%
CRA
4%

¹ Proforma considerando os recursos provenientes do CRA liquidado em 5 de maio, com vencimento de R$442 milhões em 2028 e R$1,2 bilhão em 2031; captação de bond de US$1
bilhão da PPC em 8 de abril, com vencimento em abril de 2031. Também inclui recompra de bond da PPC em US$1bilhão com vencimento em 2025.
² Inclui recursos disponíveis em caixa e linhas de crédito rotativas e garantidas da JBS USA.
³ Inclui dívidas em outras moedas, como Euros e dólares canadenses. O endividamento denominado em dólares americanos corresponde a 98,7% desse total.

JBS SA
11,1%

Seara
6,9%

USD³
90,4%

Abertura por
Moeda e Custo

4,90% a.a.

BRL
9,6%
5,33% a.a.
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Receita Líquida
(R$ milhões)

EBITDA Ajustado
(R$ milhões e %)

7.842
5.834

+34,4%

16,9%
11,9%

984

933
-5,2%

1T20

1T21

1T20

1T21
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Receita Líquida
(R$ milhões)

EBITDA Ajustado
(R$ milhões e %)

11.533

8.160

+41,3%
4,1%

2,0%

338
-30,1%

1T20

1T21

1T20

236
1T21
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Receita Líquida

(USGAAP - US$ milhões)

EBITDA Ajustado

(USGAAP - US$ milhões e %)

5.558

5.162
+7,7%

9,6%

532
4,7%

244

1T20

1T21

1T20

+117,8%

1T21
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Receita Líquida

(USGAAP - US$ milhões)

1.606
1.486

EBITDA Ajustado

(USGAAP - US$ milhões e %)

8,7%

7,9%

+8,1%

128

129
-1,0%

1T20

1T21

1T20

1T21
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Receita Líquida

(USGAAP - US$ milhões)

EBITDA Ajustado

(USGAAP - US$ milhões e %)

7,8%

3.273

3.075

5,4%

254
+6,5%

166

1T20

1T21

1T20

+53,4%

1T21
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Exportações
Destino das exportações da JBS no 1T21
Grande China¹

30,5%

África e O. Médio

11,3%

Japão

10,5%

EUA

8,2%

Coreia do Sul

7,9%

União Europeia

5,8%

México

5,3%

Am. do Sul

4,0%

Canadá

3,0%

Filipinas

3,0%

Outros

10,4%

Ásia correspondeu a

do total das exportações

Receita de exportações no 1T21:
Nota 1: Considera China e Hong Kong
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Nós, da JBS,
seguimos fortes
em nosso propósito:
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