Local Conference Call
JBS – Nac.
Resultados do Terceiro Trimestre de 2010
12 de Novembro de 2010
Operadora: Bom dia, senhoras e senhores e obrigada por aguardarem. Sejam
bem-vindos à teleconferência da JBS S.A., para discussão dos resultados
referentes ao terceiro trimestre de 2010. A teleconferência está sendo realizada
em conjunto com a Reunião pública com Analistas e Investidores. Estão
presentes hoje conosco o Sr. Joesley Mendonça Batista – Diretor Presidente,
Sr. Marcus Vinicius Pratini de Morais – Conselheiro da JBS, o Sr. Jeremiah
O’Callaghan – Diretor de Relações com Investidores, e Guilherme Arruda – de
Relações com Investidores.
Informamos à todos os participantes que essa teleconferência e os slides estão
sendo transmitidos pela internet através do site www.jbs.com.br/ri e que a
apresentação estará disponível para download na seção Central de
Resultados.
Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a
teleconferência durante a apresentação da Companhia e que a sessão de
perguntas e respostas será apenas para os presentes no evento e através do
webcast, no site da Companhia.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de
negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras,
constituem-se em crenças e premissas da diretoria da JBS S.A., bem como em
informações atualmente disponíveis para a Companhia. Considerações futuras
não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas,
pois se referem a eventos futuros e, portanto dependem de circunstâncias que
podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da
indústria e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da
empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles
expressos em tais considerações futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Jeremiah, Diretor de RI. Por favor,
Sr. Jeremiah, pode prosseguir.
Sr.XXX: Bom dia. Bem-vindas, bem-vindos. É com satisfação que em mais
uma demonstração de transparência e proximidade da empresa com o
mercado, a APIMEC se junta à JBS para mais essa apresentação, já é o quarto
ano consecutivo em que nós fazemos conjuntamente um evento como esse.
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Nos acompanharão aqui à mesa Guilherme Arruda, que está aqui à minha
direita, vocês conhecem bem, da área de relações com investidores. O
Conselheiro, ex-ministro Marcus Vinicius Pratini de Morais, que está aqui... ele
estava de gravata, como eu, nós estamos começando agora, aqui à minha
esquerda. O Presidente Joesley Mendonça Batista, que está ali à esquerda, no
canto esquerdo da mesa. O Diretor de Relações com Investidores, Jeremiah
O’Callaghan, a quem eu passo a palavra para o desenvolvimento da
apresentação.
Sr. Jeremiah O’Callaghan: Bom dia a todos. Obrigado por virem todos. É um
prazer e uma satisfação, é muito bom também ver que tem bastante gente da
própria JBS aqui hoje participando junto conosco. Antes de iniciar a
apresentação nós vamos passar o filme, um vídeo da nossa companhia para
todos vocês. Então, por gentileza, se puder começar com o vídeo, baixando as
luzes.
“JBS, maior produtora e exportadora de proteína animal do mundo, com acesso
a 100% dos mercados consumidores, a JBS produz carne in natura e
industrializada de bovinos, frangos, suínos e ovinos. Marcada pelo pioneirismo,
a JBS cresce constantemente, tendo com prioridade o bem comum de seus
colaboradores, clientes, fornecedores e consumidores.
A nossa maior responsabilidade é alimentar os cinco continentes com
excelência em qualidade e inovação, responsabilidade que começa na
procedência das matérias-primas, passando pela liderança do setor em
produção com sustentabilidade. Garantimos a aplicação de rigorosos
procedimentos de saúde e controles de origem que incluem compromissos
ambientais e sociais.
Temos como prioridade levar saúde e qualidade de vida para nossos clientes e
utilizar de forma sustentável nossos recursos. Responsabilidade em assumir
compromissos para o futuro, responsabilidade essa dividida com os nossos
120 mil colaboradores espalhados pelo mundo, que gera confiança junto aos
nossos clientes, fornecedores, acionistas e toda a sociedade gerando riquezas.
A JBS conta com uma plataforma de produção consolidada para atender com
excelência os diversos mercados em todo o mundo, respeitando hábitos e
culturas. Ampliamos horizontes, crescemos ano a ano, caminhamos para a
construção de um modelo de distribuição moderno e eficaz para estar cada vez
mais perto do consumidor final.
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A JBS atua hoje em diferentes segmentos: lácteos e seus derivados, produtos
para animais domésticos, couro para diferentes indústrias, como
automobilística, calçados, artefatos, entre outros. Colágeno como base para
diferentes setores, produtos de higiene e limpeza, biodiesel, transporte e
embalagem.
Possuímos valores que refletem nosso jeito de ser e agir, e que conduzem ao
nosso crescimento, nos levando a conquistar a posição de liderança no
mercado mundial. Para nós as pessoas fazem a diferença, por isso, em 2009
criamos a Escola Germinare, que tem como desafios prover conhecimento e
formar grandes líderes.
A JBS oferece ao mercado marcas consagradas e de tradição em todos os
segmentos em que atua. JBS, trabalhando com obstinação e consciência
porque não há nada mais importante que a responsabilidade de gerar
empregos, respeitar a natureza e a comunidade, fortalecer a cadeia produtiva e
produzir alimentos saudáveis e saborosos para os seus clientes e
consumidores.”
Muito bom, agora nós vamos fazer uma pequena apresentação sobre a
companhia e sobre o mercado, em seguida vamos dar um resumo dos
resultados do trimestre, e depois vamos abrir para perguntas e respostas.
Começando com nossa apresentação, temos hoje... (acho que tem que virar as
páginas aqui) temos primeiro essa página aqui que é em relação ao que nós
falamos aqui em público, o nosso disclaimer quanto às reservas das previsões
que nós fazemos para o mercado.
Em seguida, acabamos de ver nossa missão e nossos valores no vídeo da
companhia que passou, nossa missão de sermos os melhores naquilo que
propusemos a fazer com foco absoluto em nossas atividades, garantindo os
melhores produtos e serviços aos clientes, solidez aos fornecedores,
rentabilidade satisfatória aos acionistas, e a certeza de um futuro melhor para
todos os nossos colaboradores. E os nossos valores, quais são: excelência,
planejamento e obstinação, disciplina, disponibilidade, franqueza e
simplicidade.
Aqui nós temos dois slides dos principais executivos do Grupo. O intuito de
colocar esses slides é demonstrar que nós temos uma equipe de management
com bastante experiência no setor, eu não vou passar nome por nome aqui,
mas muitos dos nossos diretores e gerentes são pessoas com vinte, trinta anos
de experiência no setor, que estão reunidos sob a bandeira da JBS para trazer
toda essa experiência em conjunto. Essa é a nossa equipe fora do Brasil, na
página anterior é a equipe no Brasil.
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Em seguida, aqui é uma quebra de quais são os acionistas da JBS. Nós temos
o FB com quase 55%, o BNDES com 17%, 18.7 no mercado, tem a PROT com
8%, Tesouraria 1,7%.
Aqui é um pouco sobre a nossa base de produção mundial. Começando com a
carne bovina do lado esquerdo, atividades em diversos países e capacidade
diária de abate de quase 90 mil cabeças, e com as marcas que também
aparecem no fundo desse slide. É o maior produtor mundial de carne bovina.
Em seguida nossa atividade de aves, de frango nos Estados Unidos, sob o
nome de Pilgrim’s Pride. Nós temos trinta e três unidades abatendo frango nos
Estados Unidos, no México e em Porto Rico, com capacidade de produzir mais
do que 7.5 milhões de frangos por dia. Carne suína também nós temos uma
atividade bastante relevante nos Estados Unidos, temos três unidades de
produção, com capacidade de produzir mais de 48 mil suínos por dia, é o
terceiro maior produtor de suínos nos Estados Unidos.
Na nossa atividade de pele, de couros, como nós falamos aqui, nós temos uma
capacidade bastaste expressiva, mais de 90 mil couros por dia sendo
processado, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos.
Como o vídeo também mostrou no início da apresentação, nós temos uma
atividade na área de lácteos com a marca Vigor, Faixa Azul, Serra-Bella,
diversas marcas de reconhecimento do público e uma capacidade de produção
de 1.4 mil toneladas por dia. Para se ter uma idéia, isso dá algo como 70
carretas por dia de produtos sendo produzido na nossa divisão de lácteos.
E também, nós somos grandes produtores de cordeiro, principalmente na
Austrália, estamos exportando cordeiro inclusive para a América do Sul, aqui
para o Brasil e para o Chile. Esta é uma atividade que cresce bastante na
Austrália e nós somos líderes nessa atividade.
Para falar um pouco da nossa estratégia, esta é basicamente a base da nossa
filosofia aqui. Primeiro, construir uma plataforma de produção ampla, em
regiões de baixo custo, por isso, como nós vimos no slide anterior, uma base
produtiva no Brasil, nos Estados Unidos que hoje é uma plataforma de baixo
custo, na Austrália para podermos aproveitar... para vender mais produtos nos
mercados emergentes onde tem mais crescimento de consumo hoje.
Em cima da nossa plataforma de produção, nós estamos ampliando nossa
distribuição (nós vamos falar um pouco mais disso depois), mas já temos
quase 20% dos nossos produtos sendo distribuídos por nós mesmos,
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diretamente o ponto final de venda, e isto é algo que nós continuamos a
trabalhar e expandir, particularmente no Brasil onde tem um crescimento
orgânico substancial.
Também estamos ampliando os nossos produtores de valor agregado, quais
são produtos industrializados, processados, porcionados, produtos mais
customizados para os nossos clientes, já temos 25% da nossa venda nessa
categoria. Por fim, no topo da pirâmide, nós vamos começar a utilizar mais das
nossas marcas (que são marcas bastante conhecidas) para agregar mais valor
ainda nos nossos produtos através das marcas.
Aqui falando da distribuição, nós temos bastante centros de distribuição na
América do Norte, na América do Sul, mas também temos em outras partes do
mundo. Aonde não tem centros de distribuição, nós temos bastante escritórios
regionais de venda. Nós temos... talvez a head mais ampla de atender os
clientes na nossa categoria no mundo com escritórios na Ásia, na África, em
toda a Europa, temos centros de distribuição na Austrália, e também grande
distribuição no México. Nós continuamos a ampliar não somente os números
de centros de distribuição, mas os números de clientes por centro de
distribuição.
Falar um pouco do mercado, basicamente o que nós vemos é crescimento de
consumo de proteína animal em regiões de mercados emergentes, por isso
mesmo um modelo de produzir em regiões de custo mais baixo e ter essa
habilidade de transportar o produto para os lugares aonde tem mais
crescimento de consumo das proteínas. Esse slide aqui mostra o que
aconteceu na última década, é uma indicativa de uma tendência que a gente
vê continuando na próxima década.
Nós vemos na África 70% do aumento de consumo das proteínas, na Ásia, na
Rússia quase 50%. Com a melhora das economias particularmente nesses
mercados e nos mercados que são atrelados ao petróleo, nós vemos grande
potencial do aumento do consumo e pouco potencial do momento da produção
nessas regiões, portanto o comércio internacional vem crescendo baseado
nesses fundamentos.
É interessante a gente pensar nisso e agora olhar o próximo slide que nós
temos que são projeções para a próxima década, de onde deve vir e de onde
deve ser consumido as proteínas, e a gente tem cada uma das proteínas aqui
individualmente. Primeiro, carne de frango, e aqui a gente vê claramente que
os dois países que se destacarão na produção serão os Estados Unidos e o
Brasil, enquanto que, novamente, os mercados emergentes todos basicamente
dependentes do produto importado.
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Quando nós passamos para carne suína, novamente a gente vê a
concentração de produção nas Américas, particularmente nos Estados Unidos
o grande potencial de ampliar as exportações lá, particularmente também
quando a gente leva em consideração a questão das moedas que hoje são
favoráveis às exportações dos Estados Unidos.
Por fim, carne bovina e aí o Brasil se destaca. O Brasil tem terras amplas, tem
clima favorável, tem bastante água, e à medida que o consumo da proteína
mais nobre da carne bovina vem aumentando, o Brasil vai cada vez mais ser a
fonte dessa proteína para o mundo inteiro. Nessas projeções é calculado que
até 2020 quase 50% de todo o produto exportado deveria vir do Brasil, é
realmente relevante.
E aqui a gente tem só para trazer isso para o tempo presente, a gente tem as
exportações americanas e brasileiras dos primeiros nove meses de 2010,
basicamente confirma os slides anteriores – os dois países que mais exportam
carne bovina neste caso aqui o Brasil, mesmo com o câmbio forte, o Brasil
aumentou seus volumes mais que 10% nesses nove meses e seus preços em
mais que 23%. Portanto a gente vê a solidez desse mercado em poder
continuar a aumentar os preços e os volumes mesmo em uma época, como
todos nós sabemos, de uma certa escassez da matéria-prima no Brasil.
Nos Estados Unidos a gente vê um aumento significativo do volume, e isso é
algo da nossa experiência do Brasil, como uma empresa que cresceu
exportando do Brasil, levamos essa mentalidade para os Estados Unidos e
estamos liderando essa tendência do aumento das exportações de carne
bovina nos Estados Unidos.
No próximo slide nós temos o frango. Temos que lembrar aqui que os Estados
Unidos foi bastante prejudicado no primeiro semestre (nos primeiros oito
meses, de fato) deste ano com o fechamento do seu principal mercado, que é o
mercado russo, e mesmo assim nós tivemos diminuição de volumes que não
foram tão expressivos.
Nós estamos vendo agora que reabriu este mercado e com o desenvolvimento
de outros mercados a tendência de agora para o fim do ano é de recuperar
este tendo perdido e dos Estados Unidos continuar a ser um exportador
relevante de frango em 2011.
Isso consolida a tendência que nós vimos anteriormente sobre o que vai
acontecer na próxima década. Agora eu queria passar a palavra para o
Guilherme para falar sobre os números do trimestre.
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Sr. Guilherme Arruda: Bom dia a todos. Vamos discutir agora os resultados
propriamente do terceiro tri, depois volto a chamar o Jeremiah para as
considerações finais. A receita líquida no trimestre ficou em R$ 14 bilhões,
praticamente estável em relação ao trimestre anterior. O nosso Ebitda
apresentou crescimento de 2,6%, chegando a R$ 1.026 bilhão, a margem ficou
em 7,3, também uma pequena revolução em relação ao trimestre anterior.
Os principais destaques do trimestre foram a operação do MERCOSUL,
onde a gente conseguiu um Ebit de R$ 364 milhões, a nossa margem,
apesar da apreciação do custo e da valorização cambial, também evoluiu em
relação ao segundo tri, passando de 9,5 para 10,4%. A unidade de carne suína
na JBS USA apresentou uma margem histórica de 11,8%, quase o dobro da
margem que vinha apresentando nos trimestres anteriores.
A unidade de carne de frango também (a Pilgrim’s Pride já havia reportado o
resultado) foi um resultado muito forte onde o Ebitda evoluiu 33% sobre o
trimestre anterior e a margem chegou a quase 10% no trimestre. A nossa base
de clientes continua se expandindo, principalmente no Brasil e no MERCOSUL,
saindo de uns 300 mil clientes no trimestre anterior para 350 mil nesse
trimestre.
Aqui nesse slide nós estamos apresentando uma outra forma de analisar a
companhia, a gente tem por esses segmentos, como a gente destacou agora,
ou então uma análise por proteína. A gente vê que o desempenho da carne
bovina nesse trimestre a margem ficou em 5,2%.
Como a gente vai olhar mais à frente, isso também reflete o resultado da JBS
USA no segmento de bovino que foi um pouco pior nesse trimestre, e ali
novamente a carne suína com uma margem próximo a 12 e a de frango em
torno de 10, e dos nossos outros negócios – aqui incluindo Vigor, a JBS
Couros, dentre outros – a margem também fica ali na faixa de 10%.
Nos gráficos abaixo a gente vê que a gente vem crescendo de fato a nossa
exportação de forma significativa ao longo deste ano, estamos faturando
próximos a R$ 4 bilhões por trimestre com exportações. E a nossa base de
clientes que vem crescendo também, a gente abriu o ano com 200 mil clientes,
e já estamos nesse trimestre com 350 mil clientes.
Aqui nesse slide a gente vê que a receita ficou praticamente estável em relação
ao segundo tri, como a gente falou anteriormente, e o Ebitda atingiu a margem
de 7,3 contra 6,9 do primeiro tri e 7,1, a gente vê um aumento gradual na nossa
margem de Ebitda.
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O desempenho por unidade de negócio a gente vê a JBS MERCOSUL
apresentando uma receita flat em relação ao segundo tri, enquanto a margem,
novamente, expandiu quase um ponto percentual, fazendo com que o Ebitda
crescesse em torno de 9% nesse trimestre.
Na JBS USA Beef a receita expandiu um pouquinho, de 3.3 para US$ 3.4 bi,
enquanto que a nossa margem caiu, basicamente afetado por um aumento de
preços expressivo do preço do gado, especificamente no mês de agosto. Em
setembro e outubro voltou à normalidade, e a gente acredita que no quarto
trimestre a gente deve apresentar resultados mais parecidos com o que a
gente conseguiu no primeiro semestre do ano.
No segmento de suíno, novamente, a gente continua crescendo trimestre a
trimestre a nossa receita, e nesse trimestre atingimos a margem recorde de
11.8, e o Ebitda quase dobrando em relação ao segundo tri.
Por último a carne de frango, onde a receita está bem estável ao longo dos
últimos trimestres, mas a gente
conseguiu expandir a margem
expressivamente em relação ao segundo tri, chegando a quase 10% com os
ganhos que a gente vem obtendo de sinergia com a companhia.
Aqui a distribuição de receita por segmento, a gente pode ver no gráfico de
cima e abaixo bem similar ao trimestre anterior, não houve grandes alterações.
Carne bovina dos Estados Unidos continua sendo o segmento onde extraímos
a maior parte das nossas receitas, 40%... em torno de 40%, carne suína uns
10%, de frango uns 20... 22%, e no MERCOSUL em torno de ¼ da nossa
receita.
Quando a gente olha para o Ebitda, sim, houve uma alteração maior nesse tri
em função da melhora nos três segmentos e da piora na carne bovina USA,
então nesse trimestre o MERCOSUL ganhou a participação, foi a 36, o que
avançou mais foi a carne suína, chegou a 16% do Ebitda desse tri, carne de
frango 30% e a carne bovina perdendo a participação, 18 nesse trimestre
especificamente.
Aqui mais uma vez as nossas exportações que em dólares ficaram
praticamente flat nesse tri, e a gente vê que países como Japão, México,
países da África e do oriente médio ganhando um pouco de participação, e os
Estados Unidos perdendo participação nesse tri.
E o nosso endividamento, o nosso leverage ficou praticamente estável,
melhorou um pouco em relação ao último tri, a alavancagem estava em 3
vezes, caiu para 2.9 nesse tri, mas a gente acredita e é importante ressaltar a

Av. Marginal Direita do Tietê, 500 - Vila Jaguará - São Paulo – SP - CEP 05118-100 - Fone: 55 11 31444000 - www.jbs.com.br

melhora na liquidez do balanço da companhia, a posição de caixa hoje
representa quase 90% da dívida de curto prazo, esse percentual era de 70%
no trimestre passado e 55 no início do ano.
Também, como no gráfico abaixo aqui, a dívida de curto prazo cada vez menor
em relação ao total, hoje ficando em 1/3 que, dado o nosso leverage de 3
vezes, é um nível que a gente que considera bastante razoável.
Passar novamente a palavra para o Jeremiah para ele fazer as considerações
finais.
Sr. Jeremiah: Obrigado. Só para falar rapidamente sobre o desempenho das
ações da companhia e as medidas que estamos tomando para melhorar esse
cenário. Nós temos aqui o desempenho da nossa ação contra o Ibovespa no
período. Nós tivemos no nosso setor especificamente um aumento substancial
do preço de matéria-prima, do gado e também dos insumos de milho
particularmente a nível mundial e isso impactou a performance da companhia
contra o Ibovespa.
Nós estamos focados em iniciativas para continuar a valorizar as nossas
ações, e algumas dessas iniciativas ou das ações que estão em andamento
nós colocamos aqui para resumir alguns pontos. Primeiro para falar um pouco
da Inalca (JBS na Itália). Queremos lembrar que em 2008 compramos 50%
dessa companhia por um pouco menos que € 220 milhões, em 2008.
Em julho deste ano nós protocolamos na Câmara de Comércio Internacional
em Paris um pedido para arbitrar a instalação de CFO, é um direito nosso
contrato, e este pedido da arbitração está em andamento. Também a
companhia requisitou da companhia, da auditoria Ernst & Young que conduza
uma auditoria completa e que também está em progresso.
Sobre a Argentina, eu fui perguntado na entrada sobre a Argentina, nós
detalhamos as diversas medidas que nós estávamos tomando em um cenário
desfavorável na Argentina, do conjunto geral do país, fechamos três plantas, e
concentramos a produção em um parque industrial mais eficiente em fechar
essas plantas.
Nós tivemos o desligamento de mais ou menos 1/3 dos nossos funcionários
nesse período (no terceiro trimestre), indo de 4.5 mil para mais ou menos 3 mil
funcionários. Nós fizemos nesse período acordos comerciais que aumentam a
utilização da capacidade das plantas que continuam operando, e do nosso
centro de distribuição também em Pilar – que, aliás, é um dos centros de
distribuição mais modernos da Argentina.
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Estamos tirando a matriz de Buenos Aires, onde os custos são mais altos,
estamos levando todo o corpo de management para Rosário, para novamente
reduzir custos. Nós já vimos agora nesse terceiro tri e continuamos a ver
entrando no quarto trimestre do ano uma melhora dos resultados, fruto dessas
medidas que nós tomamos.
Um pouco aqui sobre outros assuntos pendentes, a questão das debêntures
conversíveis que nós temos. Nós acreditamos que o cenário mais provável
será uma conversão dessas debêntures a nível de JBS USA no ano que vem.
Outra questão também pendente na qual nós estamos trabalhando, queremos
trazer a vocês as medidas que nós estamos tomando que é a questão da
destruição da dívida em relação ao local de geração da receita de caixa da
companhia.
Estamos rebalanceando a nossa dívida para ter a dívida mais perto de onde
nós geramos receita e Ebitda, para ter um conjunto geral mais favorável, para
evitar que a gente tenha tributos em excesso ou falta de utilização do ágio que
a companhia tem. Esse processo está bastante adiantado e no ano que vem
nós devemos ver um quadro mais favorável, produzir um resultado mais
lucrativo para a companhia.
Essa que estão de cobertura por parte dos analistas, equity, nós colocamos
esse quadro aqui, é interessante, todo mundo sabe, nós temos bastante
cobertura, mas nós queremos ter mais cobertura por parte dos analistas. A
nossa equipe de RI inclusive fica à disposição dos analistas para nós
desenvolvermos um trabalho junto com cada um dos analistas que querem
cobrir a companhia.
Já temos essa lista aqui extensa, onde nós temos preços alvos da nossa ação
que varia de R$ 8.60 a R$ 14.20. É interessante para quem quer conhecer
mais a companhia e ter opiniões independentes que vocês procurem esses
relatórios que foram publicados por esses analistas para ter uma visão mais
independente da companhia.
Agora eu queria passar a palavra para o nosso Presidente Joesley Batista para
as considerações finais.
Sr. Joesley Mendonça Batista: Bom dia. Nós, como considerações finais,
queria falar... eu anotei mais alguns pontos aqui que eu acho que seriam
relevantes, e após a gente abre para perguntas. Vamos tentar fazer aqui esse
dia o mais proveitoso.
Seguimos expandindo a nossa base de clientes, nós seguimos tendo ganhos
principalmente... o resultado vem melhorando principalmente no que diz
respeito as questões feitas operacionalmente, a melhoria do resultado não tem
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vindo do mercado, tem vindo de ações feitas internamente - melhoria de base
de clientes, mix de produtos, aumento de exportações.
Seguimos com o firme propósito de desalavancar a empresa, sem
evidentemente perder o nosso ímpeto de crescimento, que sempre foi parte da
nossa história. Nós estamos, após a aquisição de Pilgrim’s, o merger com
Bertin, estamos chegando ao final do ano em praticamente... entendemos
assim, que operacionalmente, sob o ponto de vista das sinergias necessárias a
serem capturadas.
Temos praticamente feito todas as ações operacionais, operativas necessárias
e agora temos olhado, estamos bastante focados nas questões, como o
Jeremiah O’Callaghan falou, da questão do balanço financeiro entre aonde está
a geração de caixa e onde está a dívida, a questão do balanceamento de
impostos, enfim, para melhorar a eficiência fiscal.
E, além disso, eu gostaria de tocar aqui em alguns pontos que eu acho também
igualmente relevante. Queria falar das eleições, ou seja, tínhamos dois
candidatos no Brasil que, no nosso ver, não mudaria em nada o curso da nossa
a companhia, tendo sido a opção do povo brasileiro pela continuidade. Nós
achamos e ficamos bastante otimistas em ver que o Brasil segue e seguirá
crescendo e estamos bastante otimistas com esses anos por virem.
Nas eleições americanas o Obama perdeu um pouco lá de apoio no congresso,
na câmara, mas nós estamos nos Estados Unidos e isso também não tem sido
para nós um cenário ameaçador. Nós, como visto, temos melhorado os
resultados, a economia americana não está retomando na velocidade com que
todos imaginávamos, mas no que diz respeito ao nosso setor (que é a parte de
alimentação) tem tido recuperações importantes. A gente tem visto o preço das
commodities, visto o aumento das exportações, estamos com um plano de
reabertura de novas fábricas lá da Pilgrim’s, enfim, também estamos bastante
otimistas.
Em relação à Inalca, que o pessoal do RI assim destacou, sumarizando: depois
de tantas histórias e notícias de jornais, a história da Inalca é muito simples,
ela não guarda nenhuma complexidade, ela é tão simples quanto... nós
investimos € 220 milhões em um companhia, compramos 50% e temos o
direito de indicar o CFO, que é quem cuida das finanças. O nosso sócio, por
razões desconhecidas, nos impede de fazer isso, então não nos restou outra
alternativa a pedir em Paris, na Câmara Arbitral, para que seja assegurado o
nosso direito.
Enquanto nós não conseguimos ter a efetividade do nosso CFO lá, nós
pedimos como medida paralela a auditoria Ernst & Young que aprofunde seus
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exames para que dê segurança de que a gente está entendendo, vendo e
sabendo o que está acontecendo na empresa. Esse é o sumário de Inalca,
tudo, fora isso, são notícias, fatos que às vezes a imprensa dá um destaque
maior ou menor, enfim, não tem nada, além disso.
A questão da Argentina, nós reduzimos a operação também. Às vezes sai “a
JBS está vendendo, está à venda”, nós queremos contribuir com o país,
contribuir para a economia argentina, e o que nós dissemos ao governo e
dissemos aqui: nós conseguimos operar naquele país mais baseados nas
exportações, e como momentaneamente existe restrições à exportações, nós
paralisados algumas plantas, que não diz, que não significa que em um futuro
próximo (um, dos, três anos,não sei) se o cenário mude, podemos reabrir, não
tem problema.
Em questão de vender planta ou não vender, as plantas estão lá, se tiver algum
player que se considere capaz de tocar aquela planta, seja para o mercado
interno, enfim, está à disposição, poderíamos vender, não teria problema. Da
parte financeira nós estamos promovendo esse balanço da dívida porque hoje
nós temos uma ineficiência financeira e fiscal, como vistos nos números, mas
vai ser resolvido, daqui para o o primeiro trimestre a gente está dando a
solução a isso.
Questão de debênture, BNDES, eu já ouvi tanta coisa sobre isso, o BNDES é
um importante acionista da empresa, eu não tenho dúvida que ele não fará
nada para prejudicar a empresa. Dito isso, contratualmente... e pode ser mais
provável e foi como nasceu a debênture, é que nós vamos estar convertendo
ano que vem essa debênture lá nos Estados Unidos, não existe outra premissa
e nem outra hipótese, e por que não fazer?
Por motivos óbvios, a companhia nos Estados Unidos melhora
surpreendentemente os resultados a cada trimestre. Então idealmente, sob o
ponto de vista do equity, da valorização do equity, e visto que a economia
mundial, a economia a Americana vem já tomando, idealmente deveríamos
deixar para abrir o capital da empresa americana no primeiro, no segundo, no
terceiro, quanto mais adiante melhor sob o ponto de vista de valorização das
ações.
Fora isso, é óbvio, nós estaríamos abrindo o capital, levantando um dinheiro
para promover crescimento, para promover a continuação do progresso da
companhia, o qual vocês bem vêem hoje a JBS tem zero dívida, não tem
dívida, não precisa de capital. Então não existe absolutamente nenhum motivo,
no meu entendimento de sair correndo para abrir o capital da empresa, nós não
temos dúvidas de que estamos fazendo o melhor para todos os acionistas da
JBS S.A.
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Eu também tenho discutido aqui com o pessoal nosso do RI, depois de a JBS
ter crescido tanto, ter ser diversificado, estar operando em tantas plataformas,
nós precisamos sumarizar e deixar... temos condições de enxergar a JBS de
uma forma o mais simples possível.
A JBS... eu gostaria assim, vocês quando olharam a JBS tem cinco pontos que
são: boi, porco, frango, exportação e processados – isso é o que faz diferença
na nossa vida, por isso que a gente botou um slide ali com o total de boi, o total
de frango, o total de porco, vendas e resultado. Tem os slides abrindo a
questão da industrialização, quanto mais industrializa, melhora a margem,
quando mais exporta, melhora a margem.
A dinâmica do boi, boi no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, nos
Estados Unidos, na Austrália, frigorífico de abate de bovino têm basicamente a
mesma dinâmica no mundo inteiro - é uma indústria de spread, onde a gente
todo dia de manhã cedo acorda pensando em cortar custos e melhorar
rendimento, melhorar os yields das carcaças, enfim.
Frango não é muito diferente, frango a dinâmica no mundo inteiro é muito
parecida. Você tem que ser eficiente em pegar o milho e transformar milho em
carne. O porco também tem a sua dinâmica, que não é diferente a do mundo
inteiro.
Então a gente olha por país (Uruguai, Paraguai, Brasil, América do Sul,
América do Norte), mas o sumário da nossa companhia é que nós somos uma
empresa que opera no boi, no porco e no frango, aumentem as exportações ou
não, e aumente a parte de processado ou não. Isso é um ponto que a gente
quis falar sobre uma forma de entender e de nos olhar.
Basicamente a isso. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, terceiro trimestre.
Temos feito nosso dever de casa, temos conseguido expandir as nossas
margens de forma global. Estamos bastante animados para os próximos anos
em seguir crescendo. Eu acho que a empresa se encontra o absolutamente
preparada para continuar seu crescimento e tem provado.
Eu gostaria de parabenizar a todo o time nosso, que no fundo nós somos aqui
porta-voz do trabalho que cada um faz. Vamos abrir aqui para perguntas e
respostas e, por favor, vamos tentar fazer o mais produtivo esta manhã.
Obrigado.
Sr. XXX: Como disse no início, o seu compromisso com o mercado e o
propósito de se manter transparente, a JBS tem patrocinado já há alguns anos
encontros como este, e é justamente para marcar mais este evento que eu
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gostaria de estender ao presidente da companhia, Joesley Mendonça Batista, o
nosso Selo Assiduidade por quatro anos consecutivos de apresentação aqui
conosco.
Sessão de Perguntas e Respostas
Sr. XXX: Vamos passar a sessão de perguntas e respostas. Esse evento está
sendo transmitido pela internet, aqueles que nos acompanham poderão fazer
perguntas também por esse meio. Eu pediria que a imprensa se disponha a
atender os jornalistas após essa sessão dedicada aos profissionais de
investimento, analistas, gestores. Então eu pediria que os profissionais de
imprensa guardassem suas questões para serem feitos após essa fase inicial.
Meramente para dar fluidez à sessão, eu pediria para quem for fazer suas
questões aqui do auditório, que formulassem duas perguntas de cada vez , é
só para dar fluidez à sessão. E que se identificassem, as recepcionistas estão
aí nas laterais. Por favor, está aberta a sessão.
Sr. Carlos Albano: Bom dia, é Carlos Albano, do Citibank. Joesley, a primeira
pergunta em relação ao preço do gado aqui no Brasil. A gente desde o
começo do ano quando estava perto de R$ 75 por arroba, todos os players da
indústria falavam que a expectativa para 2010 é que o preço iria cair, que
haveria um aumento da oferta de gado em 2010, e obviamente isso não
aconteceu.
Então ela queria entender, vocês que estão no dia-a-dia da operação, o que foi
diferente do que se esperava no começo do ano? Como é que esse preço veio
parar em 115 por arroba que está mais ou menos agora? Que lado da equação
não fechou: aumento da oferta ou a demanda acabou sendo maior, e para
onde você acha que esse preço vai no curto prazo e 2011?
A gente sabe, você sempre fala que é aumento de spreads, a gente viu que o
preço de vocês aumentou bastante agora no curto prazo, mas também ia com
contexto que você colocou da economia nacional, você acha que aindatem
espaço para repasse? Você não acha que está chegando perto o momento em
que o consumidor não vai conseguir mais pagar tão caro pelo preço da carne e
esse spread pode começar a cair?
Sr. Joesley Mendonça Batista: Bom dia Albano. Primeiro eu não sei quem te
falou sobre o boi cair, nós internamente não achamos... a nossa aposta nunca
foi que boi caísse de preço. Dito isso, sob uma ótima mais genérica, ao longo
do tempo eu só posso imaginar que o preço da carne bovina vai subir porque a
demanda e o consumo aumentam mais do que a produção.
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Então quando a gente olha a produção global de bovino ela está estável, a
produção está estável, e com esse fenômeno dos países emergentes, a
melhoria de renda mundial, a prova disso é quantos novos destinos a gente
tem exportado carne. Então ao longo do tempo eu só posso imaginar que carne
e boi, automaticamente, vão subir. Eu não estou falando desses fenômenos
pontuais, tipo essa entressafra que saiu que de 90 foi para 100, 110, talvez
volte para 100.
Nós somos uma indústria de spread, para nós, no fundo... eu não posso falar
isso porque as pessoas vão achar que eu gosto de inflação, mas para a
indústria quanto mais valorizado do produto nosso, é melhor ganhar 10% de
100 do que de 90, enfim. Outro ponto curioso é que nós ganhamos mais
dinheiro quando está subindo do que quando está caindo porque valoriza os
nossos estoques, porque cria toda uma dinâmica onde os spreads abrem.
Quando o boi está caindo de preço, a carne ocorre o fenômeno inverso.
Realmente o que surpreendeu sim, nós também ficamos surpreendidos foi com
os volumes, foi um pouco abaixo do esperado. Nós não esperávamos ter
setembro e outubro com tão baixa oferta, foram os menores níveis de oferta no
Brasil. Isso não se demonstrou... isso nos Estados Unidos não foi assim, na
Austrália não foi, no MERCOSUL foi um pouco, acompanhou um pouco, o
Uruguai está bastante difícil, a Argentina bastante difícil. Esta é a dinâmica
natural da nossa indústria, isso é parte do nosso negócio.
Sr. Carlos: Uma outra pergunta para o Dr. Pratini, aproveitar a presença dele.
Dr. Pratini, como é que o senhor pode analisar a situação da Rússia? O meu
entendimento, obviamente de formato absolutamente amador, é que os países
resolvem ou não serem protecionistas e depois vão arrumar desculpa, seja no
caso da Rússia primeiramente o resultado do cloro, depois agora de só poder
importar frango não congelado. Se o senhor pudesse analisar um pouco a
dinâmica e como o senhor vê a situação na Rússia se resolvendo nos próximos
meses?
Sr. Marcus Vinicius Pratini de Morais: Primeiro um breve comentário sobre
essa questão do protecionismo. O protecionismo tende a crescer por causa
dessa chamada “guerra cambial”. Existe vários tipos de protecionismo: o
protecionismo tarifário – que é a tarifa de 176% que a nossa picanha paga para
entrar no mercado europeu, enquanto eu importo aqui um Rolls-Royce com
30% de imposto. Isso continua existindo, é alta a tarifa que a Europa pratica.
O segundo tipo de protecionismo é o protecionismo sanitário. É, por exemplo,
dizer que no Brasil tem “vaca louca” quando não tinha, e por isso segurar as
nossas exportações para a América do Norte. É como dizer que a aftosa é um
problema – aftosa não pega em gente, é uma gripe comum, não tem como
pegar em gente, a “vaca louca” que ocorreu na Europa, nos Estados Unidos
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pega em gente, a aftosa não. E os japoneses, por exemplo, dizem que como
nós vacinamos e a vacina tem um vírus, inoculou o vírus e não querem
comprar a nossa carne fresca.
Isso tudo é protecionismo sanitário, isso existia e vai continuar existindo até o
momento em que comece a faltar certos produtos em alguns mercados, aí
então eles atenuam. Nós neste momento estamos sendo vítima de um
protecionismo sanitário nos Estados Unidos, fizeram uma confusão entre saúde
animal com saúde humana e aí seguraram algumas importações de produtos
nossos porque tem lá um contaminante e não sei o quê.
Enfim, isso tudo é invenção, invenção para fortalecer mercado. Essa história de
liberdade de comércio é título de tese de faculdade, do ponto de vista prático
todos os países defendem com unhas e dentes os seus mercados, e para isso
usam todos os argumentos que têm.
Agora existe um tipo de protecionismo novo – é o protecionismo ambiental.
Eles dizem: “mas vocês estão queimando a floresta amazônica para criar boi”,
eu não sei quem é que cria boi na floresta amazônica porque aquilo lá fica
embaixo d’água quatro a seis meses por ano, o boi afoga. Já falaram em
cerrado e tal, agora na floresta amazônica não dá nem para plantar soja.
Como eles não conhecem, ficam repetindo essas coisas e tem muita gente boa
aqui no Brasil que também acaba adotando certos conceitos.
Eu acho que nós também temos que adotar o protecionismo ambiental, nós
temos que começar a penalizar os países que queimam carvão mineral (que é
o maior poluente de todos) como a Austrália, a Rússia, a China, os Estados
Unidos, o leste europeu, esses queimam carvão mineral para gerar energia. É
bom lembrar que a Austrália, um país tão limpo, é o maior exportador de
carvão no mundo.
E começar a segurar, “não, nós não vamos importar aço da Austrália, nós não
vamos importar isso de tal país porque eles queimam carvão mineral”, mas se
eles não queimarem carvão mineral, eles não sobrevivem, então é preciso...
vejam o absurdo, é isso que vamos acabar tendo que fazer aqui no Brasil,
então vamos ter que nos acostumar com protecionismo.
Com em relação à Rússia, a Rússia adota uma estratégia de possessão de
cotas para os vários tipos de carnes que ela importa. O presidente Putin
decidiu, quando ainda era presidente, agora ele é o primeiro-ministro, de levar
a Rússia à auto-suficiência no porco e no frango, e efetivamente a Rússia está
investindo pesadamente tanto na produção de suínos, como na produção de
frango.
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A idéia da auto-suficiência é uma idéia complexa, difícil de implementar em um
país com aquelas condições climáticas, porém, no caso do frango é possível
que a Rússia consiga chegar próxima a auto-suficiência. No caso do porco um
pouco mais difícil, no caso do boi eles não estão nem propondo a autosuficiência. Então na medida em que avançam em certos períodos a produção
local, eles estabelecem restrições seja de cota, seja inventando um problema
sanitário qualquer para segurar, é isso o que todos os países fazem.
Eu creio que a tentativa da auto-suficiência eles vão buscar, talvez atinjam em
frangos em certos períodos do ano (não para o ano cheio, porque também os
custos de estocagem são altos), mas não devemos eliminar a idéia da Rússia
como continuando a ser um grande importador de proteína animal, e também
da proteína vegetal que eles vão necessitar para criar os frangos e os suínos.
Mas temos também que nos acostumar com um sistema um pouco volátil de
fixação de cotas e administração dessas cotas, é assim que funciona na
Rússia e não adianta você reclamar, isso afeta o Brasil, como afeta também os
Estados Unidos, como afeta a União Européia.
Nós aqui no Brasil temos o hábito às vezes de dar muita ênfase ao fato de nós
termos uma restrição russa, mas na semana seguinte a restrição é contra os
americanos, é contra os europeus, contra os canadenses, quer dizer, sempre
há essa manipulação do mercado. O que nós devemos acompanhar de perto,
isso sim, é como anda a proposta da auto-suficiência, se ela vai acontecer e
em quanto tempo.
Sr. Carlos: Obrigado.
Operadora: Gostaria de lembrar que a sessão de perguntas e respostas será
para os participantes presentes e através do chat no webcast no site da
Companhia.
Sr. Gabriel: Bom dia, Gabriel do Santander. Uma pergunta a respeito do
terceiro trimestre em si, tem 80... 81 milhões, acho, de um não recorrente, você
vai ver isso na nota explicativa está dividido entre reestruturação na Argentina,
custo de integração do Bertin, e alguma doação para campanha. Eu queria
entender qual é a divisão desses R$ 80 milhões entre essas três categorias
porque eu acho que o objetivo aqui é mais para entender quais vão ser os
custos de integração da Bertin e do turnaround na Argentina, olhando para os
próximos trimestres.
Sr. Joesley: Eu posso responder essa, mas ao menos isso aqui está meio a
meio – foi metade Argentina... os custos lá da Argentina foram 20 milhões, 20
milhões a parte de Bertin, e não recorrente. Lá da Argentina a gente fez as
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questões mais essenciais. O Bertin também, nós praticamente terminamos as
remoções de escritórios, de oficinas, tem pouca coisa só sobrando em Lins,
enfim, mas está praticamente feito.
Sr. Gabriel: Entendi, então não é de se esperar nos próximos tris. A segunda
pergunta, Joesley, é em relação ao IPO da USA, eu acho que é inevitável falar
nisso olhando para a empresa no curto prazo. Ficou bem claro pela
apresentação que a intenção é ir para o IPO no ano que vem, mas dado que
esse a gente viu um movimento claro dos mercados emergentes tendo um
prêmio para os mercados envolvidos - então você vê uma Souza Cruz com um
prêmio para a controladora, AMBEV com prêmio para a EBI. Você não
considera trazer esse IPO para o Brasil, converter essas ações aqui em
JBSS3?
Sr. Joesley: Eu estava tentando botar aqui quando a gente olha os
resultados... quando a gente olha os resultados da operação americana tem
melhorado a cada trimestre, então separando em duas questões: quanto
melhor estiver nos nossos resultados, evidentemente menos dúvida o mercado
tem e obviamente mais o preço correto vai estar precificado. Então na minha
idéia o ideal seria o segundo semestre, seria alguma coisa para ser feita no
terceiro trimestre do ano de 2011, seria o ponto ideal para estar se fazendo o
IPO lá, seria onde teria se dissipado a maior parte das dúvidas e incertezas.
Sobre a questão do preço, se seria melhor converter aqui ou melhor conventer
nos Estados Unidos, realmente, essa debênture nasceu e toda a previsão dela
é para ser convertida nos Estados Unidos, pelo menos por parte da Companhia
não existe nenhuma intenção... inclusive nos Estados Unidos têm até o preço,
o range de preço negociado com o BNDES, enfim, toda debênture nasce, o
fundamento dela existe com o propósito de conversão nos Estados Unidos,
qualquer coisa fora disso para nós não faz parte do nosso “Plano A”, do nosso
plano base.
Sr. Gabriel: Entendi, concordo, está no contrato. A minha pergunta era mais,
dado que se a gente teve esse fluxo, esse re-rating de Brasil, então a minha
pergunta era nesse sentido. E quanto aos 300 milhões houve uma mudança
também do contrato para cá, grãos foi nas alturas, o preço da arroba também
está pressionado, como já foi mencionado.
Como você falou, o BNDES é um acionista relevante da empresa, e a empresa
está em um momento de fluxo de caixa talvez delicado por conta de working
capital com o aumento de custos, tem alguma consideração a respeito desses
300 milhões ou é o que está no contrato e ponto final?
Sr. Joesley: Tudo fora do contrato pode ser conversado e negociado, agora,
hoje não tem nada a não ser o que a gente conhece.
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Sr. Gabriel: Ok, obrigado.
Sr. Tiago: Bom dia, Tiago do BTG Pactual. Eu queria explorar, também falando
da história da geração de caixa. Uma estratégia que vocês revelaram ao longo
desse ano é desenvolver uma plataforma de distribuição direta, quer dizer, é
fazer chegar o produto por conta própria até o pequeno varejo, até o pequeno
distribuidor. Vocês comentam até aqui no resultado um crescimento da base de
clientes de 15% seqüencialmente, chegando a mais de 350 mil clientes, eu
imagino que seja até associado a isso.
Eu queria ter um pouquinho mais de cor em relação a isso, eu não sei se dá
para quantificar já os ganhos associados à margem, por exemplo, no
MERCOSUL advindos deste projeto ou uma coisa além disso? Obrigado.
Sr. Joesley: São diversas iniciativas diferentes: no Brasil a gente tem crescido
mais orgânico, nos Estados Unidos nós até separamos uma divisão agora, o
(inaudível 1:03:09) que cuidava da área de boi, agora está se dedicando só a
isso, nós trouxemos uma nova pessoa para cuidar da área de bovino, que é o
Bill Rupp, um rapaz bastante capacitado.
Nós fizemos algumas aquisições na Europa, temos olhado alguma coisa na
Ásia como aquisições. Temos incentivado bastante os nossos centros de
distribuição que a gente já tem no Egito, nos lugares que a gente já está
presente, na Inglaterra, Bruxelas, enfim.
Na parte de working capital a gente tem tomado uma parte de capital de giro
nessas operações próprias nossas porque acaba a gente tendo que financiar
até a última etapa, lá no Egito, por exemplo, a gente financia a indústria
egípcia, basicamente é isso.
Isso tem uma curva, normalmente quando você cresce orgânico inicialmente
você não ganha margem porque o início da operação é ineficiente, porém é
bem mais barato crescer orgânico, então o custo realmente é de ganho de
eficiência, você começa a área nova, você sempre tem um período mais difícil.
Quando você cresce por aquisição, você paga mais caro, em curto prazo,
enfim, tem prós e contras. Dito isso, desde o ano passado nós estabelecemos
isso como uma meta, nós queremos ter sim mais de 1 milhão de clientes nos
próximos anos atendidos diretamente, isso é uma meta que a gente
estabeleceu, é uma meta global nossa.
Sr. Tiago: Tá, só mais uma pergunta. Hoje a gente completou recentemente
acredito, ou está completando um ano do anúncio da integração com a Bertin e
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a aquisição da Pilgrim’. Sobre sinergia que eu lembro que era um dos grandes
drivers de valor, inclusive dessas aquisições, não sei se você consegue dizer
para a gente onde a gente está – dos 100% das sinergias que a gente
imaginava a gente está em X por cento capturadas na Bertin e na Pilgrim’s,
imaginando até aqui um pouco da evolução de margem de MERCOSUL e da
Pilgrim’s até lá fora possa estar associado a isso. Obrigado.
Sr. Joesley: No nosso entendimento nós estamos a 70% das ações feitas, a
gente quer chegar ao fim do ano em 100% das ações feitas. O resultado, eu
acho que nós estamos na metade do resultado porque entre você fazer as
ações e ter o benefício, nós queremos ver se do segundo trimestre do ano que
vem em diante a gente já teria que estar se beneficiando de todos os
resultados provenientes dessa fusão e dessa aquisição.
Sr. Tiago: Obrigado.
Sr. Roberto Gonzáles: Roberto Gonzáles, do Fundo Ethical. Nenhuma
empresa do setor ainda de frigorífico entrou no Índice de Sustentabilidade
Empresarial, aproveitando até uma fala do Pratini de Morais relacionado ao
tema. Qual é a visão da JBS sobre o Índice? E se a JBS preencheu o
questionário que tem questões econômicas, ambientais, sociais, para adentrar
a esse Índice?
Sr. Jeremiah O’Callaghan: Sobre o Índice, realmente nenhuma empresa do
setor de carne bovina entrou pela complexidade da cadeia de fornecimento que
nós temos. Nós preenchemos o formulário em 2008, em 2009, e o processo
agora de 2010 está em andamento, não termina no mês que vêm. Nós
estamos trabalhando junto com a Fundação Getúlio Vargas no sentido de
entender toda a complexidade do ISI e de cumprir com as exigências, as meta
de ISI para nós fazermos parte desse Índice.
Sr. Marcus Vinicius Pratini de Morais: Só acrescentar um dado, nós já
tivemos a aprovação das Nações Unidas para o nosso programa de crédito de
carbono, nós somos o único frigorífico do mundo que teve essa aprovação, isso
do ponto de vista prático quer dizer que os nossos certificados de carbono vão
valer 30... 40... 50% mais do que o preço dado para as empresas que não tem
essa aprovação. Quando esse mercado estiver funcionando mais ativamente,
vai representar um ganho importante.
Sr. Carlos Albano: Carlos Albano de novo aqui, em relação à distribuição, já
que ninguém perguntou mais nada, está muito silêncio. Em relação à
distribuição, só continuando a pergunta do Tiago, o Jeremiah mencionou que
vocês estão mais ou menos com 20% do total da receita com distribuição
própria.
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Quando vocês chegarem a esses 1 milhão de clientes que você falou, esse
percentual da receita vai a quanto? E principalmente no ponto de vista de
margem, você acha que aí vocês vão ter condição, mantidas as condições
atuais, de chegar a uma margem de dois dígitos?
Sr. Joesley: A gente quer passar de 50% a distribuição direta, eu não tenho
dúvida que quando nós tivermos nessa condição, nós vamos estar operando a
empresa como um todo acima de dois dígitos. Porque quando você tem a
distribuição direta você tem ganhos indiretos, com a melhoria de mix de venda,
você está mais perto do seu cliente, você consegue capturar mais as
necessidades dele no curto prazo, eu não tenho nenhuma dúvida que após
implementado, nós vamos estar funcionando globalmente com dois dígitos.
Sr. Carlos Albano: E se pudesse falar um pouquinho do mercado de frango e
suíno, porque eu acho que os dois tiveram uma margem que foi bastante
impressionante no terceiro trimestre, e dado o cenário que a gente tem para
grão, isso que está acontecendo que provavelmente os dois já estão sofrendo
pressão de grãos, se a gente não pode ver essa margem cair nos próximos
trimestres?
Sr. Joesley: O porco foi surpreendente o resultado, e o mais surpreendente,
eu não sei se posso falar isso, ele continua bem esse trimestre, está em níveis
bastante interessantes.
Em relação aos grãos eu acho que a gente teve duas sortes: uma que o milho
subiu e tem subido, começou a subir já agora em agosto/setembro, o que
significa dizer que todos os contratos que a gente faz para o ano de 2011 é
negociado agora em agosto, setembro, outubro, a gente faz os negócios para o
ano que vem.
Então já serviu bastante de alerta para que a gente não incorra no erro que
aconteceu, por exemplo, a Pilgrim’s em 2007/8 quando ela tinha 60% dos seus
contratos de venda fixado, baseado em um preço de US$ 3 e o preço foi para
7, então hoje nós estamos com o milho lá nos Estados Unidos a 5,70, por aí, e
estamos revendo a forma de negociação, de fixação de preço para o ano que
vem porque nós não podemos incorrer no mesmo erro novamente, a gente vai
ter que criar alguma flexibilidade nisso.
Dito isso, o preço do milho até hoje em nada impactou o resultado corrente da
empresa, e creio que não vai impactar porque nós não vamos incorrer no
mesmo erro duas vezes.
Sr. Carlos Albano: Eu acho que tende essa margem, pelo menos no suíno
que tem uma margem alta demais...
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Sr. Joesley: Não é alta demais não Albano, poxa.
Sr. Carlos Albano: Se não o pessoal bota esses 10% no modelo e depois
vocês não entregam, aí complica.
Sr. Joesley: Eu queria até... é uma boa colocação. Eu queria desafiar vocês e
pegar os três anos que nós somos capital aberto... e eu queria desafiar vocês,
tudo o que nós falamos até hoje houve delivery, quando nós compramos a
Swift Americana existia uma tremenda discussão se a gente ia fazer 3% de
margem, os analistas nos desafiavam e a gente dizia: nós vamos fazer, pode
ser até 4, a gente está funcionando com 5...6.
Enfim, quando a gente fez negócio com a Pilgrim’s todos os analistas falaram:
“mas frango nos Estados Unidos não funciona, é difícil, o custo alto”, hoje o
custo de produção nos Estados Unidos está mais baratos do que no Brasil.
Hoje no terceiro trimestre uma empresa saindo de bankruptcy (recuperação
judicial), a gente está praticamente com 10% de margem, 9.9.
A gente pode dar exemplos sucessivos, e eu tenho muita tranqüilidade que nós
somos absolutamente... talvez eu sei um pouco do nosso erro: nós somos
conservadores de mais nas nossas previsões. Quando eu olho não é budget,
nós estamos entregando este ano R$ 4 bilhões de Ebitda, então isso não é
futuro, estamos entregando, fizemos hoje, esse ano, 2010.
Enquanto eu vejo às vezes empresas projetando fazer menos do que isso e as
pessoas mais entusiasmadas às vezes com outras empresas do que... eu vejo
empresa projetando a metade e valendo mais, enfim, eu não entendo bem
essa matemática do mercado de ações.
Sr. Carlos Albano: Obrigado.
Sr. XXX: Temos espaço para mais uma questão, alguém gostaria de formular?
Tem mais alguma coisa da internet? Não? Perfeito. Então não havendo mais
questões eu gostaria de agradecer a presença de todas, a presença de todos.
Espero revê-los em nossos próximos eventos.
Agradeço também aos profissionais da JBS que nos acompanham no auditório,
e mais especialmente ainda aqueles que estão aqui nos acompanhando à
mesa: Guilherme Arruda, Janio Maia. Eu gostaria de agradecer também a
presença muito especial do Conselheiro e também ex-ministro, Marcus Vinicius
Pratini de Morais, e do Presidente Joesley Batista, que eu passo a palavra
para as suas considerações finais.
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Sr. Joesley: Muito obrigado, bom dia a todos. Tenham um bom feriado, que
está chegando, descansar. Estamos chegando agora no final do ano, acho que
a gente não vai fazer outro call até o fim do ano, bom Natal, boas festas,
saúde. Cuidem bastante da saúde e da família, que o resto fica tudo fácil. Muito
obrigado a todos e tenham um bom dia.
Operadora: O conference call da JBS está encerrado, agradecemos a
participação de todos e tenham um bom dia.
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