São Paulo, 26 de março de 2014
Ilmo. Sr. Nelson Barroso Ortega
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Gerência de Acompanhamento de Empresas

c.c.
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Ref.: Resposta ao ofício GAE 0698-14 de 25 de março de 2014.
Questionamento:
Em notícia veiculada pela Agência Estado Broadcast, em 25/03/2014, consta, entre outras informações, que a JBS espera
uma margem Ebitda consolidada superior a 7% em 2014.
Solicitamos esclarecimentos, até 26/03/2014, sobre a referida notícia, bem como outras informações consideradas
importantes.
Prezados senhores,
Reportamo-nos ao assunto em epígrafe, em referência ao Ofício GAE 0698-14, sobre a notícia veiculada pela
Agência Estado Broadcast, em 25/03/2014 em que consta, entre outras informações, que a JBS espera uma
margem Ebitda consolidada superior a 7% em 2014.
A JBS SA (“Companhia”) esclarece que a informação divulgada pela Agência Estado decorreu de
questionamento acerca das expectativas para 2014, formulada por investidores presentes no “JBS Day”
realizado ontem no “The University Club" em Nova York, com transmissão simultânea via teleconferência e
webcast. Em resposta ao referido questionamento, um dos executivos da Companhia comentou sobre a margem
EBITDA, considerando as margens EBITDA dos resultados reportados pela Companhia nos últimos três
trimestres, que foram ao redor de 7%.
O evento, que contou com a presença dos principais executivos da Companhia, abordou os resultados e
expectativas de todas as unidades de negócio e esclareceu a princípio que as declarações sobre eventos futuros
eram embasadas em crenças e suposições da alta Administração com base em informações a que atualmente se
tem acesso, no entanto, estavam sujeitas a riscos e incertezas que podem não culminar em garantia de
desempenho.
Tendo em vista o acima exposto, a Companhia esclarece que tal informação não se caracteriza projeção oficial
ou guidance, razão pela qual não atualizará seu Formulário de Referência ou divulgará Fato Relevante.
Sendo o que se cumpria para o momento, a Companhia reitera sua disponibilidade para prestar todos os
esclarecimentos necessários por meio de sua área de Relações com Investidores.
Atencionsamente,
Jeremiah Alphonsus O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
Av. Marginal Direita do Tietê, 500 Vila Jaguara 05118-100 - São Paulo – SP -
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