JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado
COMUNICADO AO MERCADO

A JBS S.A. (Bovespa: JBSS3), maior produtora e exportadora de carne bovina
do mundo, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral suas
expectativas para os resultados do ano de 2008 e os possíveis impactos das
novas normas de rastreabilidade a serem impostas pela União Européia.
Expectativas da administração da JBS para o ano de 2008:

GUIDANCE PARA 2008
Unidades de
Negócios
JBS Brasil
JBS Argentina
JBS Australia
JBS USA
TOTAL

Faturamento Líquido

CAPEX (2)

(valores em milhões) (1)

(valores em milhões)

R$
R$
R$
R$
R$

5.700,00
1.300,00
3.500,00
15.000,00
25.500,00

R$
R$
R$
R$
R$

300,00
200,00
20,00
80,00
600,00

MARGEM EBITDA(3) JBS S.A. entre 5% e 6%
(Estimativa para todas as unidades de negócios consolidadas)
(1) Desvio padrão de 5%
(2) Não inclui aquisições
(3) Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

1

Prováveis reflexos da nova norma de rastreabilidade imposta pela União
Européia ao Brasil:
Divisão

Evento

Vendas
(USD mil)( 1)

JBS Brasil
Carne In Natura

Exportação para União Européia
Exportação para Outros Países
Mercado Doméstico
Total

72.000,00
108.000,00
108.000,00
288.000,00

JBS Argentina

Exportação para União Européia

200.000,00

JBS Austrália

Melhoria nas margens

JBS Brasil
Industrializado

JBS Total

Exportação
Mercado Doméstico
Total

Reflexo
Reflexo Adicional ao
Adicional
Resultado
nas
(USD mil)
Margens( 2 )
+15%
10.800,00
-10%
(10.800,00)
-15%
(16.200,00)
(16.200,00)
+20%

40.000,00
20.000,00

300.000,00
100.000,00
400.000,00

+15%
+10%

45.000,00
10.000,00
55.000,00

Total US$
Câmbio R$/US$

98.800,00
1,80

+177.840,00

Total R$
Resultando possível aumento de

0,7% na margem EBITDA da companhia.

(1) realocação do faturamento, facilitada pela distribuição geográfica global da JBS.
(2) reflexo adicional nas margens acima demonstradas (Guidance).
Obs: Devido a não efetivação do closing ainda não estamos considerando os dados da Inalca em nossas análises.

As análises foram baseadas nas seguintes considerações:
Aumento significativo do preço da carne bovina na Europa.
Aumento das vendas da Austrália para a Europa.
Aumento das vendas de industrializados da Europa.
Perda de margens no volume de carne in natura que sofrerá embargo.
São Paulo, 27 de janeiro de 2008
Sergio Longo
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como
base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso.
Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim
como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados
operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras
"acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e
suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não.
Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos
ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores
estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.
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