Somos a segunda maior empresa de
alimentos do mundo e líderes
globais no setor de proteínas.
Portanto, temos a responsabilidade
de promover a transição para uma

economia de baixo carbono em
toda a nossa cadeia de valor.

Estratégia de
Sustentabilidade

Estratégia
de Negócio

Estratégia
ESG
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Foi, por isso, que em março
de 2021 estabelecemos
aquele que é um dos mais importantes
compromissos de nossa história:
ser Net Zero até 2040.
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A JBS já tem 100% das compras de gado da empresa em
conformidade com a Política de Compra Responsável de
Matéria-Prima.
Em abril, a JBS iniciou a operação da Plataforma Pecuária
Transparente, que estende o monitoramento socioambiental
para elos anteriores da cadeia produtiva bovina por meio de
plataforma com uso de tecnologia blockchain, que garante
segurança dos dados e confiabilidade.

Com rápido avanço das adesões à Plataforma Pecuária
Transparente, em junho, a JBS antecipou para 2025 sua meta
de desmatamento ilegal zero para os fornecedores de nossos
fornecedores no Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga –
mesmo compromisso já estabelecido para a Amazônia.
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Com a rede de Escritórios Verdes, a JBS avança
no auxílio e na inclusão de produtores que
buscam a regularização socioambiental de
suas propriedades, traduzindo em ações a
parceria e inclusão para cooperar com a
evolução da pecuária brasileira.

Já são 13 escritórios em funcionamento com o
objetivo de prestar consultoria ambiental,
jurídica e técnica.
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Dedicado a fomentar e financiar o desenvolvimento sustentável
do Bioma, o Fundo JBS pela Amazônia anunciou os seis primeiros
projetos aprovados para receber investimentos.

Clique para
adicionar texto

Incentiva a agricultura de baixo
carbono com 1.500 famílias associando
o aumento da produtividade à
restauração da floresta.

Fomenta a cadeia do açaí, pesquisa e
educação de jovens, além da
participação feminina nos negócios,
ampliando a renda familiar.

Ação que fortalece a cadeia do
pirarucu e outros pescados ampliando
o mercado para manejo da pesca em
55 comunidades ribeirinhas.
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Projeto que facilita acesso ao
crédito para mais de 2 mil
pequenos produtores, extrativistas
e pescadores da região.

Estimula o ambiente empreendedor
da Amazônia, potencializando
startups que atuam em negócios que
valorizam a floresta em pé.

Projeto que une ciência e novas
tecnologias em favor do
desenvolvimento da bioeconomia
da Amazônia.
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famílias beneficiadas

de aumento de renda
dos participantes

Aumento da produtividade
de cacau, bezerros, açaí e
pirarucu entre
de redução de t de CO2

hectares restaurados
com SAF de cacau

As seis iniciativas estão
recebendo, em conjunto,
R$ 50 milhões do Fundo.
Juntas, terão um grande
impacto positivo nas
esferas ambiental e social.

hectares de pastagem
sob boas práticas
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A Elanco Foundation criou
parceria com o Fundo JBS
para apoiar o projeto
RestaurAmazônia. O aporte
de US$ 450 mil, por três
anos, será destinado a uma
iniciativa que combina o
cultivo do cacau com a
pecuária no Pará. A JBS
dobrou o valor doado.
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A JBS continua contribuindo para
a superação da pandemia de Covid-19
no Brasil, em 2021, por meio do programa
Fazer o Bem Faz Bem.

Mais de
1.000 equipamentos
hospitalares para
abertura de novos leitos.

Doação de R$ 5 milhões para
a construção da fábrica do
Butantan, com capacidade de
produção de 100 milhões de
doses de vacina por ano.

Integrante do Movimento Unidos
pela Vacina (estados PR e SC).

Telemedicina – atendimento para 25
comunidades ribeirinhas no Pará.
Programa Saúde na Floresta atendimento para 25
comunidades no Amazonas.
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Parte fundamental na responsabilidade da
JBS com colaboradores e a comunidade.

Como parte da iniciativa Hometown
Strong, a JBS USA e a Pilgrim’s estão
construindo o maior programa de
mensalidades universitárias gratuitas na
América do Norte, o Better Futures. Os
colaboradores e seus filhos dependentes
têm a oportunidade de realizar cursos
superiores de curta duração e certificados
comerciais em faculdades técnicas e
comunitárias.

11

O Conselho de Administração da JBS é
formado por 9 membros, sendo que:
são Conselheiros
Independentes
são

Com duas mulheres no Conselho
de Administração, a JBS conquistou
a
que reconhece
organizações com ao menos
A iniciativa é
apoiada pela
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Novo Comitê de Diversidade e inclusão com quatro
grupos de afinidades para: Mulheres, LGBTQIA+,
negros e pessoas com deficiência. Os grupos
contam com o apoio da RM Consulting, consultoria
de Rachel Maia, para impulsionar as ações de
diversidade e inclusão e letramento social da alta
liderança da JBS sobre questões relacionadas à
equidade e inclusão.
Passamos a integrar a iniciativa
Mover (Movimento pela Equidade
Racial), que reúne quase 50
empresas do setor de bens de
consumo, que buscam gerar 10 mil
novas posições de liderança para
pessoas negras, além de gerar
oportunidades para 3 milhões de
pessoas nos próximos anos por
meio de ações práticas.
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No segundo trimestre de 2021, seguimos na expansão da nossa plataforma de
produção global de multiproteínas e avançamos nas aquisições e expansões.
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Com foco em ampliar
o portfólio, a JBS concluiu
a aquisição da Vivera,
expandindo a plataforma
global de alimentos
plant-based.
A transação inclui 3 fábricas
e um centro de pesquisa
na Holanda.

Reforçando os
investimentos em marcas
e produtos de alto valor
agregado, a JBS anunciou
acordo para adquirir o
negócio de alimentos
preparados do Kerry
Group no Reino Unido e
na Irlanda, líder na produção
de refeições prontas
congeladas e resfriadas no
Reino Unido.

Anunciamos acordo para
aquisição da segunda maior
empresa na criação e
processamento de suínos
na Austrália. Com isso, a JBS
fica na liderança do setor de
processamento de suínos
no país, com maior
diversificação de produtos e
crescimento de volume de
alimentos de maior valor
agregado à base de carne
suína na Primo Foods.

Também na Austrália,
anunciamos acordo
para aquisição
da Huon, segunda
maior empresa de
aquicultura de salmão
no país. Com a
aquisição a JBS entra
no setor de peixes.
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R$ 1,85 bilhão para a construção de uma nova fábrica
de alimentos preparados, além da modernização e
expansão da atual unidade de aves já em operação.

R$ 1,7 bilhão destinados à expansão e melhorias em suas
unidades em 7 unidades gaúchas unidades: Bom Retiro
do Sul, Caxias do Sul, Nova Bassano, Passo Fundo, Seberi,
Santa Cruz do Sul e Trindade do Sul
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Inauguração em Guaiçara
(SP) da nova unidade de
Embalagens Metálicas
recicláveis, com investimento
de R$ 80 milhões,
tecnologia de ponta e foco na
indústria 4.0. Agora sob o novo
nome Zempack.

Avanço nas obras de
implantação da nova fábrica,
em Presidente Epitácio (SP),
com investimento de R$ 280
milhões. A Unidade será
referência em
sustentabilidade.

Localizada em Mafra (SC), a
planta, que deverá ser
entregue ainda em 2021, terá
aporte total de R$ 180
milhões.

Com a construção da fábrica,
também em Guaiçara (SP),
a JBS será a 1ª empresa de
alimentos no Brasil a utilizar
resíduos orgânicos gerados
nas fábricas para produção
de fertilizantes.

Todos esses investimentos demonstram o foco da JBS em economia
circular e contribuem para a correta gestão de resíduos dos nossos processos
industriais, gerando valor a partir de subprodutos da produção de proteínas.
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O 2T21 firmou a estratégia de
gestão financeira da Companhia
com grande evolução e
importantes reconhecimentos
pelos stakeholders.
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Retorno de
Recompra de
distribuição de

por meio de:
em ações e
em dividendos.

Investimento de
e acordos de aquisições, como:

nas conclusões

investido em modernização
e expansão das nossas unidades produtivas:

Continuamos no caminho de criação de valor
para todos os stakeholders da Companhia.

| Ampliação e modernização de 11 fábricas da Seara.
| Construção das novas fábricas da JBS Novos
Negócios (Biodiesel, Fertilizantes, Colágeno,
Peptídeos e Embalagens Metálicas).
| Nova fábrica de especialidades italianas e salame
em Columbia, MO (EUA).

|
investidos globalmente
em Sustentabilidade somente em 2020.
| Anunciamos os 6 primeiros projetos apoiados
pelo Fundo JBS pela Amazônia.
| No Brasil, reforçamos as doações do Fazer o
Bem Faz Bem para o enfrentamento da
pandemia.
| Nos EUA, reforçamos as ações de ensino
gratuito a partir do Better Futures.
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Destaques Operacionais
e Financeiros
Receita líquida de R$85,6Bi (US$16,2Bi), aumento de
26,7% em relação ao 2T20

EBITDA ajustado de R$11,7Bi (US$2,2Bi), 10,3% superior ao
2T20, com margem EBITDA de 13,7%
Lucro líquido de R$4,4Bi, 29,7% superior ao 2T20
Alavancagem de 1,73x em dólares e de 1,61x em reais
Antecipação de distribuição de dividendos intercalares no valor de R$2,5 bilhões
o que representa R$1 por ação a serem pagos em 24 de agosto de 2021

Obtenção de Grau de Investimento BBB- pela Fitch
Anúncio de acordo para a aquisição da Huon, segunda maior empresa de aquicultura de salmão da
Austrália, marcando a entrada da JBS neste setor; da Kerry Consumer Foods, líder na produção de
refeições prontas congeladas e resfriadas no Reino Unido; e da Rivalea, segunda maior na criação e no
processamento de suínos na Austrália

Conclusão da aquisição da Vivera, terceira maior produtora de plant-based na Europa
Emissão de US$1 bilhão em Sustainability Linked Bond atrelado a metas de redução de
Gases de Efeito Estufa, com vencimento em 2032 e cupom de 3,625% a.a., o menor na
história da Companhia
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Resultados Consolidados
85.627
21,5%

67.582

Receita Líquida
(R$ milhões)

+26,7%

Lucro Bruto
(R$ milhões)

19,2%

16.481

14.530
+13,4%

2T20

2T21

2T20

2T21
Margem Bruta (%)

Excluindo o impacto das provisões de
pagamentos de acordos nos EUA, o Lucro
Líquido ajustado seria de R$5,7 bilhões

15,7%
13,7%

EBITDA Ajustado
(R$ milhões)

11.706

10.611
+10,3%

Lucro Líquido
(R$ milhões)

1,75
1,27

3.379

2T20

2T21
Margem EBITDA (%)

2T20

4.382
+29,7%
2T21
22

Resultados Consolidados

11.409
Juros (R$)

Geração de
Caixa
Operacional
(R$ milhões)

-49,3%

5.788

Despesa
Financeira
(em milhões)

Juros (US$)

1.052
881
-14,8%

195
2T20

166

2T21
2T20

1.985

CAPEX
(R$ milhões)

Fluxo de
Caixa Livre
(R$ milhões)

1.239
+60,3%

2T20

9.486

2T21

2T21

Redução devido ao
aumento nas rubricas
estoques e contas a
receber

-66,5%

2T20

3.179

2T21
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Perfil da

O caixa no 2T21 era

R$16,8Bi

Adicionalmente, a JBS USA possui

US$1,9Bi (R$9,6Bi)
em linhas de crédito
rotativas e garantidas

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

A JBS encerrou o 2T21 com
disponibilidade total de
> 3x superior à
dívida de curto prazo

R$26,4Bi

Cronograma de Amortização da Dívida (US$)¹
Prazo Médio do
Principal: 6,3 anos

Dívida Líquida (US$)
Alavancagem (US$)

2,09
1,73

1,74

1,61

54,5

54,2
10,8

10,0
2T20

2T21

Caixa e equivalentes

Perfil Curto e
Longo Prazo

Abertura por
Fonte

LP
89,5%

Bonds
61,4%
CP
10,5%

Term Loan
16,4%

Abertura por
Entidade

JBS USA
71,6%

JBS SA
23,0%

¹ Inclui recursos disponíveis em caixa e linhas de crédito rotativas e garantidas da JBS USA.
² Inclui dívidas em outras moedas, como Euros e dólares canadenses. O endividamento denominado em dólares americanos corresponde a 99,4% desse total.

USD²
89,9%

Abertura por
Moeda e Custo

4,58% a.a.

Bancos
Comerciais
16,4%
CRA
5,8%

Linhas de crédito rotativas

Seara
5,4%

BRL
10,1%
6,21% a.a.
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Receita Líquida
(R$ milhões)

EBITDA Ajustado
(R$ milhões e %)

8.938

16,9%

6.392
+39,8%

9,0%

1.080
-25,1%

2T20

2T21

2T20

809

2T21
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Receita Líquida
(R$ milhões)

12.737

EBITDA Ajustado
(R$ milhões e %)

13,8%

8.721
+46,0%

1.199

3,4%

439
-63,4%

2T20

2T21

2T20

2T21
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Receita Líquida

(USGAAP - US$ milhões)

EBITDA Ajustado

(USGAAP - US$ milhões e %)

6.744
20,7%

20,4%

5.579

1.397

+20,9%

1.135

+23,1%

2T20

2T21

2T20

2T21
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Receita Líquida

(USGAAP - US$ milhões)

EBITDA Ajustado

(USGAAP - US$ milhões e %)

2.026

10,5%

1.585

7,9%

+27,8%

167

160
-4,4%

2T20

2T21

2T20

2T21
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Receita Líquida

(USGAAP - US$ milhões)

EBITDA Ajustado

(USGAAP - US$ milhões e %)

3.638

10,2%

2.824

372

+28,8%
4,0%

112

2T20

2T21

2T20

+231,2%

2T21
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Exportações
Destino das exportações da JBS no 2T21
Grande China¹

31,8%

EUA

10,2%

África e O. Médio

9,8%

Japão

9,5%

Coreia do Sul

7,2%

União Europeia

6,1%

México

4,8%

Am. do Sul

3,8%

Filipinas

3,1%

Canadá

2,8%

Outros

11,0%

Ásia correspondeu a

do total das exportações

Receita de exportações no 2T21:
Nota 1: Considera China e Hong Kong
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Nosso foco em multiproteínas e
produtos de valor agregado
somado às pessoas certas nos
lugares certos nos permitem
vislumbrar um cenário positivo
para a sequência do ano, que nos
ajudará na superação de desafios
regionais.
Seguimos fortes em nosso
propósito: Alimentar pessoas no
mundo inteiro com o que há de
melhor e de maneira
cada vez mais sustentável.
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