São Paulo, 19 de novembro de 2012

Ilmo. Sr. Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Emissores
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
REF: Esclarecimentos a GAE 4779-12 de 16 de novembro de 2012.

Questionamento

Em notícia veiculada no jornal Brasil Econômico, edição de 16/11/2012, consta, entre
outras informações, que:
•
O início de operações de unidades reativadas e a melhor demanda do mercado
internacional devem fazer com que a JBS feche o ano com receita total da ordem dos R$ 75
bilhões;
•
Juntas, as unidades reativadas serão responsáveis por um incremento de 2 milhões de
cabeças de bovinos abatidos em 2013, um crescimento em torno de 22% sobre o volume
atual.
Solicitamos esclarecimentos sobre a referida notícia, até 19/11/2012, bem como outras
informações consideradas importantes.

Prezado Senhor,
Em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria, esclarecemos que a informação veiculada
no jornal Brasil Econômico, edição de 16/11/2012, refere-se à coletiva de imprensa realizada
em 14 de novembro com Wesley Batista, presidente da JBS, após a reunião pública da JBS,
realizada conjuntamente com a teleconferência dos resultados do terceiro trimestre da
Companhia.
Na ocasião, ao analisar o desempenho da JBS S.A. (“Companhia”) ao longo do ano de 2012
para responder ao questionamento do jornalista, foi considerado o resultado obtido pela
Companhia nos primeiros 9 meses do ano, já divulgados. Esses resultados, quando
anualizados, representam os valores da receita total divulgados na publicação em questão,
não se tratando portanto de guidance ou projeção da Companhia.
A Companhia informou no Release de Resultados do terceiro trimestre de 2012, enviado à
CVM através do sistema IPE em 13 de novembro de 2012, a abertura de 6 novas plantas de
bovinos no Brasil nos próximos meses que adicionarão uma capacidade total de
processamento de 1,2 milhão de cabeças por ano em 2013, o que representará um aumento de
15% da atual capacidade de abate no Brasil. Na notícia em questão, o jornalista anualizou a
capacidade produtiva das unidades da JBS que iniciaram a operação no decorrer do ano de
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2012 e que somados à capacidade das novas unidades anunciadas representarão um
incremento de 2 milhões de cabeças de animais processados em 2013. Os dados de
capacidade de abate são divulgados no Formulário de Referência da Companhia e não
representam guidance ou projeção da Companhia.
Com essas informações acreditamos ter esclarecido as eventuais dúvidas que possam ter
surgido com a publicação da reportagem. A Companhia está à disposição da
BM&FBOVESPA para prestar esclarecimentos adicionais e reafirmar seu total interesse em
continuar seguindo as boas práticas de governança corporativa.

Atenciosamente,

Jeremiah Alphonsus O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
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