RESULTADOS

CANADÁ

3%
EUROPA

EUA

51%

7%
ÁSIA

15%

ÁFRICA & ORIENTE

MÉXICO

MÉDIO

4%
BRASIL

3%

12%

AUSTRÁLIA E
NOVA ZELÂNDIA

4%

AM. DO SUL

1%

Bovinos
Alimentos
Preparados

Nota: Receita originada na região.

Ovinos

Suínos

Escritórios
Comerciais

Aves

Couros

Aquicultura

Centro de
inovação
Plant-based

INVESTIMENTOS

(em R$ bilhões)

+92%

3,28

2,18

1,71

ESG
Continuamos no caminho de criação de valor para todos
os stakeholders da Companhia:
R$ 480,57 milhões investidos globalmente em Sustentabilidade
somente no primeiro trimestre de 2022.
Economia circular: Novas fábricas de biodiesel, fertilizantes
organominerais, e colágeno e peptídeos.
Lançamento da No Carbon, empresa de caminhões elétricos
para reduzir emissões Escopo 3.

Aquisições

1

Investimento de R$ 1,1 bilhão em acordos de aquisição,
como: Grupo Kings e da Rivalea.

Expansões

1,7

1,1

0,006
1T21

1T22
Aquisições

Orgânico

Investimento em andamento em modernização e expansão das nossas unidades
produtivas:
Ampliação e modernização de 15 fábricas da Seara.
Nova fábrica de especialidades italianas e salame em Columbia (EUA)..
Novas linhas de abate em Grand Island e Omaha (EUA).

Ingresso da JBS no mercado de proteína
cultivada, que consiste na produção de
alimentos a partir de células animais.

Compra da empresa espanhola BioTech Foods, com
tecnologia comprovada em proteína cultivada.
Aquisição aprovada pelo governo espanhol
em maio de 2022.
Produção: 1 ton/ano de proteína cultivada
na planta-piloto em San Sebastian.

Produção comercial em 2024: construção de nova
fábrica para produzir 1 mil toneladas por ano.
Construção do Centro de P&D em Biotecnologia
de Alimentos e Proteína Cultivada em
Florianópolis, no Brasil.
JBS está destinando US$ 100 milhões a
esses projetos.

Rivalea reforça a posição da JBS na
Austrália, assumindo a liderança
no processamento de suínos.

Líder na criação e processamento de
suínos na Austrália.
Diversificação de produtos e crescimento de volume de
alimentos à base de carne suína na Primo Foods.
Colaboradores: 1.000.
Operação concluída em janeiro/2022.

Aquisição do Grupo King's*
fortalece a estratégia da JBS de
agregar valor ao portfólio.

Investimento de US$ 92,5 milhões.
4 fábricas na Itália e participação de
20% na Piggly, primeiro criador 100%
livre de antibióticos da Itália.
1 planta nos Estados Unidos dedicada
ao fatiamento de peças.
Portfólio com prosciutto, bresaola,
mortadela, speck e salame.
Colaboradores: 800.
Operação concluída em fevereiro/2022.

Continuamos firmes em nosso propósito reafirmando nosso
compromisso com as pessoas, comunidades e proteção ao planeta.

AMBIENTAL

SOCIAL

GOVERNANÇA

Algumas ações globais da JBS:
Lançamento da No Carbon,
empresa de caminhões
elétricos para reduzir
emissões Escopo 3.

Parceria com DSM para
redução das emissões de
metano na cadeia bovina.

Doação de US$ 930 mil para
financiar pesquisas nos EUA na
cadeia bovina e para a captura
de carbono em pastagens.

Adoção, até 2025, de energia
solar em todas as lojas
da Swift.

Projetos de cobertura de lagoa
de efluentes e captura de
metano no Canadá, Estados
Unidos e Brasil.

Metas de redução das
emissões da Moy Park
aprovadas no SBTi.

Construção de uma planta de
energia solar no Texas para
abastecer as operações da
Pilgrim's nos Estados Unidos.

100% de eletricidade de origem
renovável nas operações da
Pilgrim's no Reino Unido.

Escopos : 3
Cálculo e auditoria
das emissões de 100%
das operações

Escopos : 1 | 2
Auditoria das
emissões no Brasil

Auditoria das
emissões de 100%
das operações

Envio das
metas

Escopos : 1 | 2
APRECIAÇÃO DAS
METAS PELA SBTi
Cálculo de
emissões de 100%
das operações
(desde 2012)
Escopos : 1 | 2

Metas Europa
2030 aprovadas
pela SBTi)
Escopos : 1 | 2 | 3

Realizado
Em andamento

Redução de emissões
Aditivos alimentares: parcerias com a DSM, com a SilvaTeam e com o Instituto
de Zootecnia (IZ).
Produtividade: melhoria da taxa de conversão alimentar.
Fixação de carbono no solo: melhora do manejo do pasto e integração
lavoura- pecuária-floresta.

Rastreabilidade na cadeia produtiva
Plataforma da pecuária transparente:
rastreabilidade do gado e monitoramento de toda a cadeia, incluindo os
fornecedores dos nossos fornecedores até 2025.
Monitoramento da cadeia.

Gestão
15 Escritórios Verdes: assistência técnica
gratuita para regularização de fornecedores.
Parceria com BB e Bradesco para facilitar
acesso a crédito.
Avaliação do balanço de carbono das fazendas.

Apoio à construção do Feedlot Innovation Center
Aporte de US$ 700 mil à Universidade de Nebraska para a
construção do novo centro de pesquisas.
Feedlot Innovation Center irá desenvolver e avaliar novas
tecnologias para o manejo do gado em confinamento.
Iniciativa tem potencial para beneficiar os produtores
americanos, o clima e o compromisso da JBS em ser Net Zero
em 2040.

Parceria com a Universidade do Estado do Colorado
Compromisso de destinar US$ 230 mil para financiar o
programa AgNext, líder em pesquisas em saúde animal
e agricultura animal sustentável.
Recursos serão usados para identificar soluções para a
captura de carbono em diferentes tipos de pastagens.

Investimento na No Carbon contribui para
a redução das emissões do Escopo 3 da JBS, que
faz parte do compromisso Net Zero até 2040.

Lançamento da No Carbon, empresa
especializada em locação de caminhões
100% elétricos.
Com uma frota de 31 veículos circulando
em SP, PR, SC e DF, a empresa atuará
inicialmente nas operações logísticas da
própria JBS, atendendo a distribuição de
produtos de Friboi, Seara e Swift.

Fábrica de Fertilizantes
Início de operação de Campo Forte,
em Guaiçara (SP). Com o projeto, a JBS
será a 1ª empresa de alimentos no Brasil a
usar resíduos orgânicos gerados nas suas
operações para produção de fertilizantes.
Investimento de R$ 134 milhões.

INAUGURAÇÕES EM 2022:

Fábrica de Colágeno e Peptídeos

Nova fábrica de Biodiesel

Avanço nas obras de implantação da nova
fábrica, em Presidente Epitácio (SP), com
investimento de R$ 400 milhões.

Localizada em Mafra (SC), a planta teve
aporte total de R$ 180 milhões e deu início
à operação comercial no início de 2022.

Os 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.

Informações vindas de satélites, câmeras
posicionadas em torres instaladas em
fazendas para emitir alertas em tempo real às
brigadas de incêndio e autoridades públicas.

Apoio a 80 brigadas
de combate a
incêndios na região.

5 equipes exclusivas
da Brigada Aliança,
da organização Aliança
da Terra.

Transformar o Rio Araguaia em um dos maiores
corredores de biodiversidade do mundo,
protegendo uma área de 13 milhões de
hectares e 3 mil quilômetros.

Preservação da onça-pintada, maior predador
terrestre do Brasil. O animal mantém o equilíbrio
dos ambientes, regulando o tamanho das
populações de suas presas.

Parceria com o Instituto Onça-Pintada para
orientar e engajar mais de 2 mil pecuaristas,
preservando a biodiversidade nos dois maiores
biomas brasileiros: Amazônia e Cerrado.
*Fotos do Instituto
Onça-Pintada.

Parceria técnica com a
Embrapa: Seleção dos dois primeiros
projetos para o desenvolvimento de
novas tecnologias em favor da
bioeconomia local.
RestaurAmazônia: Incentiva a agricultura
de baixo carbono com 1.500 famílias
associando o aumento da produtividade à
restauração da floresta.
Pesca Justa e Sustentável: Ação que
fortalece a cadeia do pirarucu e outros
pescados, ampliando o mercado para
manejo da pesca
em 55 comunidades ribeirinhas.

Programa economias comunitárias
inclusivas: Fomenta a cadeia do açaí,
pesquisa, educação de jovens e
participação feminina nos
negócios, ampliando a renda.

Amaz – Aceleradora &
Investimentos de impacto:
Estimula o ambiente empreendedor da
Amazônia, potencializando startups que
atuam em negócios que valorizam
a floresta em pé.
Destravamento de crédito para a
bioeconomia da floresta: Facilita o
acesso ao crédito para mais de 2 mil
pequenos produtores, extrativistas e
pescadores da região.

A JBS se comprometeu
a dobrar todas as doações
feitas ao Fundo JBS
pela Amazônia.

A cada R$ 1 doado, a JBS doará
mais R$ 1, até o limite de R$ 500
milhões. Com isso, o Fundo
poderá chegar a R$ 1 bilhão
até 2030.

14,75 MIL
3,25 MIL
colaboradores
no Canadá

64,2 MIL

colaboradores
na Europa

11 MIL

colaboradores
no México

colaboradores
nos EUA

146 MIL

colaboradores
no Brasil
A JBS foi reconhecida pela 2ª
vez consecutiva como a Maior
Empregadora do Brasil.

10,5 MIL
colaboradores
na Austrália e Nova
Zelândia

No Brasil, a JBS é a principal mantenedora da Escola de
Negócios Germinare, entidade sem fins lucrativos que
proporciona ensino 100% gratuito e de qualidade para alunos
do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio.

800
Alunos.

33 salas multimídia
com salas 100%
digitais.

50% de professores
executivos do
mercado.

40.000 títulos
físicos e virtuais
na biblioteca.

800 horas/ano de
Mais de 10.000 m²
educação profissional
dedicados à
(equivalente a um MBA).
educação.

Programa de assistência a comunidades,
com doações financeiras, bolsas de estudo e apoio
para construção de moradias, entre outras ações.

US$ 100 milhões investidos
desde 2020.
Mais de 200 projetos em 25 estados
dos EUA e Alberta, no Canadá.
Homebuyer Dream Fund: no Canadá, a JBS
disponibilizou US$ 1,7 milhão para oferecer
oportunidades de moradia a preços
acessíveis para famílias de colaboradores em
Brooks.

JBS USA e Pilgrim's
Maior programa de bolsas
universitárias gratuitas na América
do Norte.
Colaboradores e seus filhos dependentes
podem fazer cursos superiores de curta
duração.

Conselho de Administração da JBS

Da esquerda para a direita: Cledorvino Belini*, Gelson Luiz Merisio*, Leila Abraham Loria*, Francisco Turra*, José Batista Sobrinho,
Jeremiah O'Callaghan, Márcio Guedes Pereira Júnior*, Carlos Hamilton* e Alba Pettengill* | *Conselheiros independentes

78% dos membros do Conselho
são independentes. Acima da
exigência mínima de 25% do
Novo Mercado.

Direitos iguais a todos os
acionistas, com previsão de
concessão de tag along no caso
de alienação do controle acionário.

22% dos membros do
Conselho de Administração
são mulheres.

2 anos de mandato para
membros do Conselho
de Administração.

Comitê de Auditoria da
Companhia tornou-se estatutário
em 2020.

Estrutura de Governança:
Compromisso da
liderança integridade e à ética.

Capital Social formado
exclusivamente por ações ordinárias.

Atualizações de Compliance: São
fornecidas atualizações
trimestrais ao Conselho de
Administração.

RESULTADOS

Retorno aos acionistas

Aquisições

CAPEX

ESG

R$2,2 bilhões investido em modernização

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

Recompra de R$1,8 bi em ações.

Investimento de R$1,1 bilhão em acordos de aquisição,
como: Rivalea e King´s.

e expansão das nossas unidades produtivas:

Ampliação e modernização de fábricas da Seara.
Projeto de nova linha de abate USA.
Construção e terraplanagem para nova fábrica USA.
Obras para modernização em plantas JBS Brasil.

ROIC 1T22 LTM
Alavancagem

26,0%
1,53 em USD

Mais de R$480 milhões investidos globalmente
em Sustentabilidade.
Economia circular: Novas fábricas de biodiesel,
fertilizantes organominerais, e colágeno e peptídeos.
Lançamento da No Carbon, empresa de caminhões
elétricos para reduzir emissões Escopo 3.

Apesar destes investimentos, mantivemos a disciplina
financeira da Companhia.

Receita líquida de R$90,9Bi (US$17,4Bi), aumento de 20,8% em relação ao 1T21
EBITDA ajustado de R$10,1Bi (US$1,9Bi), 46,7% superior ao 1T21, com margem
EBITDA de 11,1%
Lucro líquido de R$5,1Bi (US$982,7Mn), 151,4% superior ao 1T21

Alavancagem de 1,53x em dólares e de 1,36x em reais
Conclusão da aquisição do Grupo King’s, um dos líderes de mercado na produção de
charcutaria italiana, e da Rivalea, líder na criação e processamento de suínos na Austrália
A JBS foi escolhida novamente para fazer parte da carteira do Índice Carbono Eficiente
(ICO2) da B3.
Emissão de US$1,5 bilhão em Notas Sêniores, com prazos de 7 e 30 anos, e
R$1,2 bilhão em certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) em 2021, com
prazos de 5, 10 e 15 anos, sendo a primeira emissão de um CRA em dólar para
o varejo
Cancelamento de 129 milhões de ações em tesouraria em 21 de março de 2022 e 26,7
milhões no dia 11 de maio de 2022. Na mesma data, aprovação de novo Programa de
Recompra para adquirir até 10% das ações em circulação

Antecipação de distribuição de dividendos intermediários no valor de
R$2,2 bilhões, o que representa R$1 por ação.

Resultados
Consolidados
90.867
75.251

+20,8%

18,0%

Receita Líquida
(R$ milhões)

Lucro Bruto
(R$ milhões)

14,8%

16.366
11.112

1T21

1T22

+47,3%

1T21

1T22
Margem Bruta (%)

11,1%

EBITDA Ajustado
(R$ milhões)

9,1%

6.877

10.085
+46,7%

1T21

Lucro Líquido
(R$ milhões)

5.142

0,81

2.046
1T22

Margem EBITDA (%)

2,29

1T21

+151,4%
1T22
Lucro por ação (R$)

Resultados
Consolidados
344
1T21

Geração de
Caixa
Operacional
(R$ milhões)

Fluxo de
Caixa Livre
(R$ milhões)
-629
1T21

+18,6%

-3.484

1T22

CAPEX
(R$ milhões)

2.188
1.706

+28,3%

57% - Expansão

58% - Expansão

43% - Manutenção

42% - Manutenção
1T21

1T22

1T22

-2.836

O caixa no 1T22 era

R$17,3Bi

Adicionalmente, a JBS USA possui

US$2,0Bi (R$9,5Bi)

R$26,7Bi

em linhas de crédito
rotativas e garantidas

Dívida Líquida (Bi) / Alavancagem /
Cobertura de Juros (USD)
Dívida Líquida
(R$)
Dívida Líquida
(US$)
Alavancagem
(R$)
Alavancagem
(US$)
Cobertura de
Juros (x)

A JBS encerrou o 1T22 com
disponibilidade total de
> 2,4x superior à
dívida de curto prazo

Cronograma de Amortização
da Dívida (US$)¹

1.997

Prazo Médio do
Principal: 8,2 anos

1.997

12,1x

253

8,5x

3.236

204

240

2.361

2.326
3.648

1,76x
1,67x

66,5

57,2

1.920

2.022

14

1.578

3.444

1.758

1.024

1,53x
1,36x

888

499
217

105

14,0

10,0

Caixa e equivalentes

1T21

1T22

Proforma com CRA vencimentos em 2027, 2032 e 2037

Abertura por
Fonte

Perfil Curto e
Longo Prazo
LP
86,8%

Bonds
62,8%

CP
13,2%

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.
³ Convertido para dólares considerando o valor de R$1.013 milhões no mês de abril.

Linhas de crédito rotativas

Term Loan
14,3%

Abertura por
Entidade

JBS USA
67,9%

JBS SA
28,7%

Bancos
Comerciais
16,1%
CRA
6,8%

Abertura por
Moeda e Custo
USD*
89,2%
4,10% a.a.

Seara
3,5%

BRL
10,8%
6,67% a.a.

Receita Líquida
(R$ milhões)

EBITDA Ajustado
(R$ milhões e %)

9.488
7.842

+21,0%

11,9%

6,5%

933

-33,9%

1T21

1T22

1T21

616

1T22

Produtos Seara

1T22

Receita Líquida
(R$ milhões)

EBITDA Ajustado
(R$ milhões e %)

14.329
11.533

+24,2%

3,1%

438
2,0%
+85,4%

236

1T21

1T22

1T21

1T22

Produtos JBS BRASIL

1T22

Receita Líquida

(USGAAP - US$ milhões)

EBITDA Ajustado

(USGAAP - US$ milhões e %)

14,3%

5.540
+27,3%

792

12,0%

4.353
51,5%

523

1T21

1T22

1T21

1T22

Produtos JBS Beef North America

1T22

Receita Líquida

(USGAAP - US$ milhões)

EBITDA Ajustado

(USGAAP - US$ milhões e %)

6,6%

1.418
1.128

+25,7%

93

0,8%

+10X

9
1T21

1T22

1T21

1T22

Produtos JBS Australia

1T22

Receita Líquida

(USGAAP - US$ milhões)

EBITDA Ajustado

(USGAAP - US$ milhões e %)

9,8%

1.901
1.606

7,9%

+18,4%

187
128

1T21

1T22

1T21

+46,5%

1T22

Produtos JBS USA PORK

1T22

Receita Líquida

(USGAAP - US$ milhões)

EBITDA Ajustado

(USGAAP - US$ milhões e %)

4.240
11,8%
+29,5%

502

3.273
7,8%

254

1T21

1T22

1T21

+97,7%

1T22

Produtos PPC

1T22

Destino das exportações da JBS no 1T22
Grande China¹

26,2%

África e O. Médio

13,9%

EUA

10,6%

Japão

9,4%

Coreia do Sul

8,1%

União Europeia

6,5%

México

5,7%

Am. do Sul

3,3%

Filipinas

2,7%

Taiwan

2,4%

Outros

11,2%

53%
Ásia correspondeu a

do total das exportações

Receita de exportações no 1T22: US$4,5Bi
+31% vs. 1T21
Nota 1: Considera China e Hong Kong

