COMUNICADO AO MERCADO
S&P reafirma a classificação de risco da JBS S.A. e da JBS USA
em BB com perspectiva estável
A JBS S.A. (JBSS3, “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Standard and
Poor’s (“S&P”), agência de classificação de risco, reafirmou hoje a nota BB da Companhia e da JBSA USA
com perspectiva estável.
Após o anúncio da aquisição das operações da Seara Brasil em 10 de junho de 2013, a S&P havia colocado
a Companhia e sua subsidiária JBS USA em observação com perspectiva inicial negativa. Hoje, a agência
reafirmou a classificação de risco com perspectiva estável. Segundo Flávia Bedran, analista de crédito da
S&P, a reafirmação da classificação de risco da companhia reflete a visão da agência de que a aquisição da
Seara será concluída com sucesso, o que inclui a extensão dos prazos de vencimentos da dívida assumida
da Marfrig S.A. na transação, bem como a expectativa de que a JBS S.A. será capaz de aperfeiçoar tanto as
operações quanto os fluxos de caixa da Seara.
Outro fator importante para a melhora na classificação de risco da JBS, segundo a S&P, é a consolidação
dos negócios da Companhia e fortalecimento do portfólio com a aquisição da Seara. A agência destaca
ainda que a diversificação geográfica e de portfólio da JBS se provou ser bem sucedida. A S&P espera
também que a JBS incorpore a Seara com sucesso, baseado na trajetória positiva que a Companhia obteve
em outras aquisições.
“A perspectiva estável reflete nossa visão de que a companhia irá reduzir a sua alavancagem
gradualmente, melhorando seu fluxo de caixa em todas as unidades de negócios e diminuindo sua dívida,
uma vez que deve gerar fluxo de caixa livre a partir de 2014. Nós também acreditamos que a Companhia
será bem sucedida na melhora do desempenho operacional da Seara, bem como em sustentar uma
liquidez adequada por meio do refinanciamento das dívidas assumidas na aquisição”.
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