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Operadora: Bom dia e bem vindos à Teleconferência da JBS S.A. em que
serão analisados os resultados do quarto trimestre e do ano de 2013. A pedido
da JBS, este evento está sendo gravado e a gravação estará disponível para
ouvintes a partir de hoje à tarde no site da Companhia: www.jbs.com.br/ri.
Estão presentes hoje conosco o Sr. Wesley Batista, Presidente Global da
Companhia, o Sr. Andre Nogueira, Presidente da JBS nos EUA, Sr. Miguel
Goulart, Presidente da JBS Mercosul, Sr. Gilberto Tomazoni, Presidente da
JBS Foods, Sr. Eliseo Fernandez, Diretor de Administração e Controle e o Sr.
Jerry O’Callaghan, Diretor de Relações com Investidores.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Jerry O’Callaghan para dar início à
conferencia. Por favor pode prosseguir.
Sr. Jerry O’Callaghan: Obrigado. Obrigado e bom dia todos. Bem vindos a
mais este evento para divulgar o resultado do quarto trimestre e do ano
passado. Temos no nosso website os slides que vamos fazer referência
durante esta apresentação e recomendamos que vocês acompanhem não
somente o áudio mas também os slides.
Também quero só lembrar que tem um disclaimer que eu recomendo que todos
leiam, que é a primeira página da nossa apresentação.
Agora eu passo a palavra ao Sr. Wesley Batista para fazer os seus
comentários.
Sr. Wesley Batista: Obrigado Jerry, bom dia a todos, obrigado pela
participação na conferência do quarto trimestre do ano da JBS. Eu queria
começar esse call agradecendo e parabenizando imensamente todo o nosso
time. Somos mais de 185.000 pessoas espalhadas por vários países onde a
JBS opera, então pessoas que têm trabalhado duro, trabalhando com paixão,
com amor àquilo que fazem. É a razão da JBS estar crescendo, a melhora dos
resultados é graças a esse time do qual nos orgulha muito. Então muito
obrigado e parabéns a todos.
Iniciando e falando um pouco dos números, nós fechamos o ano com uma
receita ao redor de 93 bilhões (R$ 92,9 bilhões); obtivemos um crescimento
superior a 20% em 2013 comparado com 2012; o nosso Ebitda fechou em R$
6,1 bilhões, também um crescimento expressivo, 39% superior ao resultado, do
Ebitda de 2012 e então quando a gente compara a receita crescimento de 22%
e a melhora no resultado se deu em 39% comparado ano contra ano, então
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uma clara demonstração de que nós não só crescemos expressivamente a
receita mas também temos melhorado os resultados da companhia. O Jerry vai
discorrer aqui cada segmento da JBS e a gente pode ver claro que cada um
dos negócios performaram melhor em 2013 do que em 2012.
Nós fechamos o ano com um lucro líquido ajustado superior a R$ 1 bilhão com
toda a variação cambial que se deu no ano, com o real ter se depreciado de
forma relativamente expressiva no ano. A JBS não usa hedge account e esse
resultado de 1 bilhão de lucro líquido no ano é um resultado que com toda a
variação cambial a gente dá como satisfeito com esse número em que pese
acreditarmos que podemos ter resultados melhores.
Alguns destaques que para nós foram superimportantes em 2013: a nossa
operação no Mercosul cresceu receita 43% em relação a 2012 e nós fechamos
o ano com R$ 25 bilhões em receita na operação do Mercosul; fechamos o ano
com uma margem Ebitda de 10,5% consolidada nessa operação no Mercosul.
Um outro destaque sem dúvida nenhuma é a nossa operação de frango nos
Estados Unidos. A Pilgrim's teve resultados recordes em 2013 ao redor de 800
milhões de dólares de Ebitda. É uma divisão que como muitos sabem ou todos
sabem nós compramos no final de 2009 e a gente tem assistido a uma melhora
consecutiva na operação da Pilgrim’s e estamos muito satisfeitos para onde
estamos indo.
A aquisição da Seara sem dúvida nenhuma é um outro destaque. Nós fizemos
o closing da aquisição da Seara no final de setembro então nós tivemos o
primeiro trimestre da Seara, já o quarto trimestre. A Seara, como nós
anunciamos quando foi anunciada a aquisição é uma aquisição super
estratégica para a JBS.
Nós temos assistido no decorrer do quarto trimestre, e já estamos fechando o
primeiro trimestre operando essa divisão na qual nós nomeamos agora JBS de
Foods que vai ficar a combinação dos ativos da Seara mais os ativos que a
JBS já tinha que a gente chamava de JBS Aves e algumas outras aquisições
que nós fizemos no decorrer desses últimos meses como Massa Leve, todos
esses negócios vão compor a JBS Foods.
Nós assistimos já no quarto trimestre uma melhora expressiva na Seara em
várias áreas. Conseguimos reduzir custos, conseguimos reposicionar o
portfolio de produtos com reposicionamento de preço claramente. Nós vamos
fazer o disclosure dos números da Seara a partir do primeiro trimestre desse
ano, então logo no primeiro trimestre todos já vão ter a oportunidade de assistir
os números da Seara abertos.
O que eu posso dizer e antecipar é que os resultados estão vindo e as
sinergias estão sendo capturadas e superiores. Os resultados estão vindo
superiores ao que nós estimamos no começo e então estamos super
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confiantes de que estamos fazendo as coisas que nós nos propusemos a fazer
e a coisa está vindo numa trajetória super positiva.
Eu tinha antecipado, quando nós adquirimos a Seara, que a Seara precisaria
de uma certa quantidade de capital de giro para re-equalizar o capital de giro
da Seara e isso foi colocado no quarto trimestre. Agora já terminamos o ano
com o ciclo de capital de giro estável na Seara e daqui para a frente a gente
não assiste nenhuma grande necessidade em aumento de necessidade de
capital de giro. Então o que foi necessário colocar de capital de giro ali foi
colocado no quarto trimestre.
Um outro destaque na apresentação foram as exportações. Nós crescemos ao
redor de 20% as nossas exportações e fechamos com quase 12 bilhões de
dólares no consolidado da JBS. É um número bastante expressivo.
Nossa geração de caixa operacional foi de R$ 2,5 bilhões, nossa geração de
caixa livre foi R$ 635 milhões. Com todo esse crescimento de 20%, com a
aquisição da Seara, com o complemento da necessidade de capital de giro que
a Seara tinha no quarto trimestre nós entendemos que a companhia foi capaz
de gerar caixa com um crescimento expressivo e com uma aquisição super
relevante no número, o que nos alegra e nos coloca satisfeitos com a
performance do ano de 2013.
Do ponto de vista de alavancagem, que eu acho que é uma coisa super
importante, todos nós, após a aquisição da Seara, temos acompanhado esses
números bastante de perto. Os senhores lembram, quando nós fechamos a
aquisição da Seara a alavancagem da JBS foi a 4x e isso sem considerar
nenhum resultado advindo da Seara, então 4x sem contar com nenhum
resultado.
Nós fechamos o quarto trimestre e se nós anualizarmos o quarto trimestre que
já tem a Seara dentro - não ainda no seu potencial - essa alavancagem a gente
já vê claramente o quanto declina a alavancagem da JBS. Se nós anualizarmos
o quarto trimestre nós estaríamos com a alavancagem abaixo de 3,2x. Nós
fechamos o ano com 3,7, abaixo dos 4 que tinha terminado o terceiro trimestre,
mas não é justo olhar esse número só com um trimestre da Seara porque nós
assumimos toda a dívida que adveio da aquisição, porém só tivemos um
trimestre de resultado. Então é por isso que a gente faz esse exercício e eu
queria chamar a atenção para isso: que anualizando o número do quarto
trimestre a nossa alavancagem é abaixo de 3,2x.
De um modo geral - eu vou passar para o Jerry para ele ir mais no detalhe em
cada divisão dos nossos negócios - mas de modo geral nós tivemos um bom
ano como eu falei. Todos os nossos negócios performaram melhor do que em
2012. Estamos super otimistas no caminho que nós estamos perseguindo,
temos confiança de que temos a estrutura correta, a plataforma correta, as
pessoas corretas em cada lugar, em cada país que nós operamos.
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A JBS fez uma internacionalização super expressiva em 2007, 2008, 2009,
2010, momento em que nós tínhamos um real super forte, ativos fora do Brasil
atrativos para se adquirir. A JBS fez uma expansão bastante expressiva nesses
anos. Nós temos assistido agora uma recuperação das economias,
principalmente da economia americana com um fortalecimento do dólar - que
só lembrando dois terços das receitas da JBS vêm das operações
internacionais e mais uma boa parcela da operação local no Brasil são
exportações - e então o câmbio para a JBS tem um impacto bastante
expressivo.
Então todo esse movimento que nós fizemos nesses últimos anos e como nós
temos assistido os mercados nos coloca super otimistas no caminho que nós
temos perseguido e estamos seguros de que 2014 nós vamos entregar
resultados superiores, com certeza superiores aos resultados de 2013. De
novo, estamos bastante otimistas.
Eu passo a palavra agora para o Jerry para ir mais no detalhe de cada
operação e estamos aqui para o Q&A. Jerry.
Sr. Jerry O’Callaghan: Obrigado Wesley, obrigado. Antes de falarmos dos
resultados em detalhe maior vamos passar rapidamente sobre o cenário do
mercado aqui, e eu vou fazer referência à apresentação nossa e a alguns
slides da apresentação.
Só para lembrar a página 6 da nossa apresentação que mostra um pouco o
superávit e o déficit de alimentos no mundo e a localização estratégica da JBS,
o porquê nós estamos onde nós estamos. Observamos na América do Norte
um superávit considerável, na América do sul e na Austrália - justamente onde
nós temos as nossas operações concentradas - sempre lembrando que no
Oriente Médio, na África e na Ásia um déficit crescente, portanto isso indicando
um comércio crescente do qual nós participamos bem ativamente e essa
tendência na nossa visão deve continuar nos próximos anos.
Se olharmos a página 7 da apresentação nós temos um pouco o consumo. O
que nós observamos novamente é um crescimento maciço do consumo de
carnes como um todo. Nós mostramos ali separados carne de frango, carne
suína e carne bovina, e isso tudo impulsionado pelo crescimento da renda, o
crescimento do consumo nesses países populosos onde nós vemos uma
demanda cada vez mais crescente (destaque para a Ásia, particularmente para
a região da China).
Na página 8 da apresentação só para nós lembrarmos desde os anos 60 a
previsão para 2030 é que dobre o consumo de carnes no mundo, dobre nesse
período, então você imagina o quanto isso vai demandar de produção e
comércio internacional.
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E na página 9 para fechar esse capítulo sobre os mercados é importante ver
que mais que 80% deste crescimento que nós estamos prevendo para a
próxima década vai vir dos mercados emergentes.
Agora para falarmos dos resultados vamos fazer referência aqui novamente às
páginas, à página 11 da apresentação. Eu vou passar essas páginas
rapidamente porque o Wesley já comentou com vocês: tivemos um
crescimento de 25% na receita trimestre sobre trimestre (quarto trimestre de
2012 para o quarto trimestre de 2013) de 21,9 para R$ 27,2 bilhões; tivemos
em termos de Ebitda 1,171 bilhões para 1,874 bilhões, crescimento de 60% do
Ebitda com a margem indo de 5,4 para 6,9%.
E na questão da alavancagem eu também quero destacar a importância de nós
fazermos o exercício de utilizar como base o quarto trimestre de 2013 para nós
projetarmos uma alavancagem real da companhia, porque é a primeira vez que
nós entregamos um resultado da Seara tendo assumido 100% da dívida no
final do terceiro trimestre. Então na realidade a nossa alavancagem está
voltando para um nível anterior à aquisição bastante rapidamente.
Do ano, novamente página 12 da apresentação, destaque para o fato que nós
tivemos crescimento da receita em todos os trimestres. Então apesar de
questões sazonais houve esse crescimento consistente e constante ao longo
do ano fechando o ano com R$ 92,9 bilhões de receita, 22,7% superior a 2012.
O Ebitda quando nós vemos também houve essa consistência trimestre por
trimestre fechando o ano com 6 bilhões, cento e poucos milhões de reais de
Ebitda, 39% superior ao ano anterior e a margem Ebitda indo de 5,8 para 6,6%.
E na questão do lucro líquido também vimos ano sobre ano um crescimento de
29% saindo de 700 e poucos milhões de reais para R$ 927 milhões no ano.
Os outros destaques o Wesley já mencionou: o lucro líquido ajustado acima de
1.190 bilhões reportado... deixa eu ver onde parou... 900 e poucos milhões de
reais; geração de caixa livre já falamos; o Capex também, só para citar o
Capex dentro do que nós prevíamos com os analistas e os investidores de R$
1,737 bilhões.
Agora falando sobre cada negócio um pouco mais detalhadamente e
começando com a carne bovina nos EUA (e aqui está incluso Austrália e o
Canadá), tivemos no ano de 2013 18,6 bilhões de dólares de receita. Nós
vimos bastante linearidade na receita ao longo dos quatro trimestre; vimos uma
melhora do Ebitda e apesar do início do ano passado ter sido difícil nós
aumentamos de 224 para 376 milhões de dólares o Ebitda saindo de 1,3% de
margem para 2% de margem Ebitda e destaque para a Austrália que vem
crescendo suas exportações para a região asiática (particularmente para a
China) o que vem melhorando o resultado na Austrália.
Passando agora para a carne suína nos EUA (página 15 da apresentação) nós
vimos a receita bastante estável (3,5 bi em 2012 e 2013) e aí nós vimos uma
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melhora gradual do resultado ao longo de 2013 fechando o quarto trimestre
com 86 milhões de dólares de Ebitda no trimestre, 228 praticamente no ano, e
uma margem Ebitda ao longo de 2013 de 6,5%, portanto um pouco acima do
que nós estávamos prevendo (na casa de 5% a 6%), mas nós vimos uma
melhora no final do ano.
O frango nos Estados Unidos Pilgrim’s Pride o Wesley já mencionou, um ano
especial de frango: tivemos uma receita de 8,4 bi de dólares; uma margem
bastante próxima de 10%; 805 milhões de dólares de Ebitda no ano e estamos
entrando no ano de 2014 com a perspectiva de continuar com esse
desempenho.
No Mercosul lembrando que no quarto trimestre no Mercosul tivemos o
resultado da Seara que a partir de agora no primeiro trimestre de 2014 vai ser
reportado separadamente como uma unidade de negócios denominada JBS
Foods, mas neste quarto trimestre está dentro do Mercosul, portanto nós
tivemos no quarto trimestre R$ 9,2 bilhões de receita, 25,8 no ano; tivemos um
Ebitda no quarto trimestre, uma margem Ebitda de 10% que é consistente com
os trimestres anteriores mesmo considerando que incorporamos o resultado da
Seara neste quarto trimestre. No ano o Ebitda foi de R$ 2,7 bilhões, 10,5% de
margem Ebitda consolidada no ano.
Nas exportações também já fizemos um comentário, 20% de aumento ano
sobre ano e muito próximo de 1 bilhão de dólares de exportações por mês
(praticamente 12 bilhões de dólares no ano). É importante destacar os
destinos, e falamos bastante desses consumidores nos mercados de
economias crescentes, mas se a gente vê de fato nos números nossos mais
que 21% das vendas foram para a região da China (China, Hong Kong, aquela
região), o México também é um destino bastante relevante, África e Oriente
Médio, depois vem o Japão que reabriu o seu mercado para carne bovina
americana (no início do ano passado vamos lembrar), a Europa que vem
aumentando a suas importações novamente na medida em que a sua
produção local não dá conta da demanda, a Rússia e assim vai esses
mercados, quase R$ 1 bilhão/mês de exportação no ano passado.
Sobre a dívida, página 20, já falamos da questão da alavancagem,
alavancagem que caiu para abaixo de 3,2x e quando anualizamos o quarto
trimestre nós temos a divisão da dívida na página de 20, a dívida em cada uma
das moedas: 76% em dólar com um custo médio de 6%, 24% em reais com um
custo médio de 10,8%.
Novamente na página 21 nós vemos um pouco do perfil da dívida de curto
prazo e de longo prazo. Não vamos precisar entrar tanto o nesses números e
no rodapé da página 21 é interessante ver o perfil de vencimento da dívida.
Nós não temos nenhum um montante vencendo em 2014 ; temos 2018 em
2020 com o volume expressivo de dívida vencendo, tudo no longo prazo.
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Para fechar antes de falarmos, de atendermos as perguntas, só para falar um
pouco as perguntas, só para falarmos um pouco o desempenho das ações
tanto da JBS como o da Pilgrim’s Pride em 2013. Nós tivemos um desempenho
bastante acima da Bovespa (a JBS), uma valorização de 47% enquanto que o
índice até desvalorizou em 15%, então bastante expressivo no ano passado e
mesmo quando nós fazemos... em dólar ainda tivemos uma valorização de
27% e para em ações da Pilgrim’s Pride também é destaque bastante acima do
S&P 500: 129% de valorização no ano.
Com isso fechamos nossa apresentação e podemos agora abrir para perguntas
por gentileza. Obrigado.

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Para fazer uma pergunta por favor digitem asterisco um e para
retirar a pergunta da lista digitem asterisco dois.
Nossa primeira pergunta vem de Fernando Ferreira, Bank of America Merill
Lynch.
Sr. Fernando Ferreira: Bom dia senhores, tudo bem? Duas perguntas, a
primeira em relação à margem da Seara. Só para constar a gente fez um
cálculo baseado no ITR e a gente chegou a uma margem neste quarto tri
próximo a 6%. Eu queria saber se isso faz sentido, se é isso mesmo e
aproveitar talvez, já que o Tomazoni está no call, se ele pudesse falar um
pouquinho das iniciativas principais, como é que tem sido a evolução dentro da
Seara e qual é a expectativa para 2014. Essa seria a primeira pergunta.
Sr. Batista: Fernando, como você sabe nós não estamos fazendo disclosure
da Seara no quarto trimestre; mas o que eu posso te antecipar é que o número
foi superior a esses 6% que você menciona, foi melhor que esses 6%. Nós
vamos fazer o disclosure desses números no primeiro trimestre, o qual eu
tenho certeza que o mercado vai se surpreender o quão rápido está sendo o
turnaround da Seara e o quão melhor do que eu acho que todos estão
imaginando que os resultados virão já no primeiro trimestre.
Então o que eu posso te antecipar é que foi acima desses 6% que você está
fazendo a conta - JBS Foods, tá?
Com relação à sua segunda pergunta para o Tomazoni você pode repetir ela
Fernando? não ficou muito claro...
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Sr. Fernando: Se você pudesse falar um pouco da expectativa para 2014,
quais estão sendo as iniciativas principais que vocês estão focando agora no
começo e qual tem sido o resultado disso só para ter um update da história.
Sr. Gilberto Tomazoni: Então Fernando, como o Wesley falou a gente não
está dando disclosure dos números da Seara nesse ano, nós vamos fazê-lo no
primeiro trimestre do próximo ano; agora eu quero dizer você lembra que você
deve ter visto que eu apresentei um plano que continha 1,2 bilhões de
oportunidades entre redução de custos, produtividade e... eu quero dizer para
você nós estamos à frente desse plano que nós planejamos. Os resultados
estão vindo mais rápido do que nós tínhamos previsto. O nosso foco está em
ter um crescimento rentável no mercado interno, então o nosso... a nossa
disciplina com relação a preço, relação a custo é muito grande.
Como você têm visto a gente tem agora começado um trabalho de comunicar a
marca Seara. Nós fizemos um grande trabalho de melhora dos nossos
produtos. Fizemos... os nossos produtos hoje são de altíssima qualidade, tanto
que a gente começou com a propaganda pedindo que todo o mundo de alguma
forma prove o nosso produto porque vai se surpreender com a qualidade dos
nossos produtos.
A outra questão é a nossa distribuição. Nós melhoramos muito o nosso serviço.
Temos muita coisa para fazer, nós temos um caminho que está já percebido
pelos nossos clientes na melhora dos serviços.
No que tange à exportação nós temos focado, disciplinado em termos de
portfolio mesmo no mercado interno enxugando o portfolio, ficar a visão clara
sempre de rentabilidade. Esse é o nosso foco e a gente está muito satisfeito
com o que a gente tem colhido e com a velocidade que a gente tem colhido.
Sr. Fernando: Legal, Tomazoni, e a última pergunta em relação a essa
deterioração no capital de giro que a gente viu nesse trimestre que vocês
mencionaram no release e que era relacionada ao aumento de exportação
Mercosul mas a gente já vinha tendo ao longo de 2013 esse aumento de
exportação e o capital de giro não tinha sido negativo dessa forma, então eu só
queria entender se isso foi tudo relacionado à Seara ou não, o que é que dá
para a gente tirar dessa deterioração de capital de giro em relação à Seara que
você comentou. Obrigado.
Sr. Wesley: Fernando no capital de giro tem três fatores que impactou na
questão da geração de caixa, da geração de caixa livre, três coisas: uma
quando nós fizemos o disclosure da Seara a Seara veio com menos capital de
giro do que o que era contratualmente na compra da Seara. Logicamente isso
foi ajustado no preço, então nós compramos a Seara com um determinado
nível de capital de giro e quando foi feito o closing esse capital de giro era
menor do que o capital de giro combinado e contratado na aquisição.
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Logicamente essa diferença a menor foi ajustada no preço da compra, então
muda de linha. A aquisição, a imobilização da aquisição foi um pouco menor,
porém o capital de giro... entregou com menos capital de giro. Então esse foi
um ponto.
O segundo ponto eu tinha antecipado que a Seara precisaria de capital de giro.
A empresa anterior descontava alguns títulos, alguns recebíveis da Seara e a
JBS parou de descontar e de antecipar recebíveis da Seara e então a Seara
precisou no quarto trimestre. Porém já este primeiro trimestre está estável. A
Seara não ter necessidade adicional de capital de giro, a que teve foi no quarto
trimestre.
E o terceiro ponto foi exportação. Nós tivemos um salto expressivo no quarto
trimestre das exportações da JBS. Nós tivemos alguns mercados que nós
embarcamos navios break book, e você pode ver como cresceu. Então esses
três pontos foram os pontos que impactaram a questão da geração de caixa,
mas que são pontuais.
A aquisição da Seara é pontual e já está estável e a questão das exportações e
esses recebíveis entram num fluxo que não vai impactar no primeiro tri e na
sequência desse ano. Então esses são os três pontos.
Sr. Fernando: Tá legal obrigado.
Sr. Wesley: Obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem de Giovanna Araújo, Itaú BBA.
Sra. Giovanna Araújo: Bom dia a todos. A minha primeira pergunta tem
relação à Seara. A gente gostaria saber quanto vocês acham que tem que
investir ainda nas marcas da Seara e que tipo de contribuição esse
investimento tem em relação a market share e margem na companhia. Essa é
a primeira pergunta.
Sr. Wesley: Giovanna aqui é Wesley. A Seara não tem uma necessidade de
um investimento pontual. Nós, como o Tomazoni falou, nós estamos focados
em rentabilidade. No mercado interno nós vamos operar no mercado interno
sendo rentáveis e nós vamos investir consistentemente nas marcas do portfolio
que nós temos.
Então para não é um investimento pontual. Nós estamos destinando um
percentual das receitas nossas a investimento nas marcas e nos produtos que
temos, e não é uma coisa pontual, em que pese não vai ser nenhum
investimento que vai prejudicar; não vai ser nenhum investimento em marketing
que vai prejudicar a rentabilidade. O nosso foco é reposicionar os produtos, os
preços de venda e investir em comunicação, quer dizer, não há lei do menor
esforço, de baixar o preço produto e não investe; nós, pelo contrário, nós
vamos investir porém não vamos vender barato. Esse é o sumário.
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Sra. Giovanna: Ótimo obrigada. A segunda pergunta é em relação à estratégia
da bovinos USA. É um mercado que tem um crescimento menor se comparado
a outros mercados a que vocês têm exposição e que tem um desafio do ponto
de vista de custos. Como é que vocês estão se preparando para esse cenário
nos próximos anos e que tipo de oportunidades poderia trazer para a JBS?
Sr. Wesley: Giovanna nós, em que pese foi sem dúvida nenhuma um ano
fraco para o negócio de bovinos nos Estados Unidos, porém essa unidade
performou melhor que 2012. Nós fizemos um resultado o superior ao resultado
de 2012. Sem dúvida nenhuma de todas as unidades de negócio do grupo a
unidade de bovinos foi a unidade que performou abaixo do que nós
esperávamos e esse ano sem dúvida nenhuma de todos os negócios nós
acreditamos que todas as divisões do grupo vão performar igual ou melhor várias delas acreditamos que vai performar melhor - do que em 2013.
Agora a unidade de bovinos você tem uma redução na disponibilidade da oferta
de matéria-prima nos EUA. A indústria tem se ajustado. Você teve aí uma
empresa que fechou uma planta de tamanho expressivo o ano passado, agora
você tem um anúncio de mais uma empresa fechando uma outra planta nos
Estados Unidos.
Então a indústria tem trabalhado para se ajustar do ponto de vista de
capacidade instalada à oferta de gado disponível e nós não somos diferentes.
Nós temos nos ajustado, trabalhado de segunda a sexta - não trabalhado aos
sábados - para balancear essa questão de oferta e capacidade instalada. Nós,
de novo, em que pese sem dúvida nenhuma temos desafios nessa unidade de
negócios mas acreditamos que nós vamos ser capazes de, em 2014, performar
melhor do que performamos em 2013.
Sr. XXX: Eu a adicionaria um ponto, Wesley, que eu acho importante: além do
ajuste que a indústria fez e continua fazendo do ponto de vista de capacidade o
número de abate de fêmeas demonstra claramente a reconstituição do
rebanho, quer dizer, essa diminuição do rebanho foi consequência da seca que
os Estados Unidos passou durante os últimos três anos. Desde o ano passado
isso melhorou e o número de abate de fêmeas indica claramente a
reconstituição do rebanho que vai melhorar a disponibilidade no futuro próximo.
Sra. Giovanna: Tá ótimo, obrigada.
Sr. Wesley: Obrigado Giovanna.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem de Diego Maia, HSBC.
Sr. Diego Maia: Oi bom dia obrigado. Só um follow up na questão de US beef.
Eu queria saber se para o primeiro tri especificamente quando a gente olha
para a sazonal - é o mais fraco do ano, impactado por questão climática e
menor disponibilidade gado - se vocês acham que vocês vão conseguir manter
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as operações rentáveis com uma margem Ebitda positiva em bovinos USA no
primeiro tri de 2014. Essa é a primeira pergunta.
E a segunda seria qual é o outlook de vocês para grãos para vocês esse ano.
A gente viu seca aqui no Brasil impactando já um pouco produção e como é
que vocês estão enxergando a safra dos EUA também que como é que isso vai
se traduzir nas margens da Pilgrim’s Pride.
Sr. Wesley: Diego é Wesley. Eu vou começar respondendo à questão do grão
e depois vou passar para um André para falar um pouco de bovinos nos
Estados Unidos, que é a sua primeira pergunta. Nós acreditamos que você tem
disponibilidade suficiente de grãos dos estoques mundiais. Os estoques
mundiais de grãos estão em níveis melhores do que estavam nos anos
anteriores, então o nosso outlook para grãos é que nós não acreditamos ter
nenhuma surpresa muito grande do ponto de vista de variação de preço.
Nos EUA está variando milho entre 4,25 e 5, o que achamos que é um patamar
razoável e que a indústria tem condição tranquilamente de absorver essas
variações. Uma outra coisa que é importante, Diego: nós somos muito focados
naquilo que nós controlamos: em reduzir o custo, em vender melhor, em operar
o nosso negócio melhor. O cenário de grãos se o grão fosse para cima ou para
baixo isso é para todo mundo, isso não é só para a JBS; isso é para todos os
operadores do mercado.
O que eu posso te dizer, Diego, é que em que pese com essa variação de
grãos que a gente tem assistido nós estamos super confiantes que nós vamos
ter resultados melhores esse ano do que em 2013. A Pilgrim’s Pride
especificamente, falando da Pilgrim’s Pride, nós estamos muito, muito
confiantes que os resultados da Pilgrim’s Pride serão maiores em 2014 do que
2013, e isso não vai ser diferente no Brasil. O nosso negócio de aves e suínos
como um todo no Brasil, que tem mais impacto de milho, nós estamos muito
confiantes de que nós vamos ter resultados superiores aos que nós tivemos em
2013.
Então não temos preocupação com a variação que teve no preço dos grãos. Eu
passo agora para o André falar um pouco do bovino, que é sua primeira
pergunta, Diego.
Sr. André Nogueira: Diego, o ano de 2013 como um todo - um cenário
desafiador - a gente produziu 375 milhões de Ebitda no segmento do bife nos
EUA. Nós estamos absolutamente confiantes que 2014 vai ser melhor que isso,
mas eu acho que o primeiro trimestre vai ser o mais desafiador do ano dada a
sazonalidade no mercado americano e isso vai continuar durante esse ano: ele
vai ser o mais desafiador só que eu acho que a gente vai, durante o ano de
2014, vai ser melhor e para 2015 a gente já vai começar a ter o benefício do
crescimento do rebanho americano e 2014 eu acho que vai ser o último ano
dessa entressafra, vamos chamar assim, mas a gente está confiante que com
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o que a gente está fazendo internamente mais o ajuste que a indústria está
fazendo 2014 será melhor do que 2013.
Sr. Diego: E com relação ao volume, André, a gente está falando de uma
queda de produção na casa de 6, eu já vi estimativa na casa de 6% a 8% de
queda ano contra ano. Para a JBS USA a gente pode assumir alguma coisa
parecida com os 6%, um pouco menos? Qual é a indicação? Ajuda bastante.
Sr. André: Eu não acho que vai dar 8%, depende do que a gente está falando
(inaudível 40:37) produzidos. Eu acho que esse volume menor vai ser entre 5%
e 6%. É esse cenário que a gente está vendo e talvez até um pouco menos
que isso - isso EUA. Mas lembra que a JBS USA ela tem um componente de
Austrália e um componente de cada e nós vamos ver mais produção Austrália já começamos esse ano produzindo bem mais do que no ano passado - e nós
vamos ver mais produção no Canadá.
Então para a JBS em termos de pounds produzidos não será isso por conta da
influência tanto do Canadá quanto da Austrália.
Sr. Wesley: Só adicionado Diego, só adicionando: em termos de volume
produzido quando você põe EUA, Canadá e Austrália com certeza vai cair. Nós
acreditamos que não caia os 6%, nós vamos cair menos por causa da Austrália
e do Canadá, mas a gente pode assistir uma queda em volume de algo como
3% para a JBS no consolidado de EUA, Canadá e Austrália.
Porém receita vai crescer expressivamente porque preços estão subindo muito,
então você tem aí um adicionamento, uma adição da receita advinda de preço.
Agora só ressaltando um ponto: hoje felizmente a plataforma que a JBS
montou e os negócios que a JBS está você tem coisas negativas que refletem
positivamente, quer dizer: menor produção de bovinos nos Estados Unidos e
produção estável de carne suína nos EUA é super, super positivo para frango,
então lembra que a operação de frango nossa é super relevante dentro do
portfolio do grupo, então o que produzir menos em bovinos pode ter algum
impacto e tem um impacto super positivo no negócio de aves.
Sr. XXX: Além, Wesley, de ser positivo para frango e porco dentro dos EUA é
positivo para o Canadá que compete com os Estados Unidos para a produção
para os mesmos mercados e a positivo para a Austrália. Então a menor
produção americana ela dá de ajuda bife e porco nos Estados Unidos e ajuda o
Canadá e Austrália que competem nos mesmos mercados de exportação.
Sr. Diego: Tá ótimo, obrigado.
Sr. Wesley: Obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem de Alexandre Robarts, empresa Citi.
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Sr. Alexandre Robarts: Obrigado, bom dia a todos. Eu quero começar a
minha primeira pergunta sobre a Seara, e obrigado pela dica que o quarto tri
você falou que a margem dela ultrapassou 6%. Parabéns, e se eu lembro bem
parece que foi então o dobro que a gente viu no terceiro tri.
Pensando que se a gente vê na gôndola o preço dos produtos fechar parece
ainda ter um certo desconto contra outros e tal; então talvez esse aumento na
margem no quarto tri sobre o terceiro tri seria devido à redução do custo ou
alguns projetos. Se você pudesse comentar um pouco se realmente o que
vocês têm feito ao longo do quarto tri para, aliás, dobrar a margem três meses.
Sr. Gilberto Tomazoni: É Gilberto Tomazoni falando. Nós focamos em plantar
novos standards, novos padrões de produção nas nossas linhas de ... nossas
fábricas. Isto é uma coisa que rapidamente você consegue buscar resultados.
Nós fizemos alterações na nossa cadeia logística. Nós reduzimos fretes,
reduzimos números de CDs (centro de distribuição) e nós, na área comercial,
nós tivemos uma disciplina muito maior na venda de ... dos preços.
Eu concordo com você que ainda tem uma distância significativa com relação à
nossa concorrência, e é por conta disso os nossos investimentos que estamos
fazendo na marca. O primeiro investimento em melhorar a qualidade dos
nossos produtos. Isso era fundamental porque não adianta querer vender mais;
você tem que querer merecer vender mais caro. Não é só porque você quer
vender mais caro.
Então nós fizemos um trabalho grande para a melhoria da qualidade dos
nossos produtos. Agora estamos comunicando, e na medida em que o
consumidor vai entendendo a nossa proposta de valor nós vamos ter a
oportunidade de ter um ganho em cima do valor de nossos produtos. Então
esse é o foco nosso, e essa recuperação que a gente está mostrando
rapidamente ela veio por conta de foco nosso: nós focamos o portfolio no mix,
tanto no mix de canal quanto no mix de produto.
Sr. Wesley: Alexandre só completando - é Wesley - só complementando o que
o Tomazoni falou: isso é uma combinação. Nós reduzimos o custo de forma
expressiva na Seara. Nós enxugamos a estrutura bastante - não foi pouco então toda a área de custos desde fábrica, áreas corporativas, SG&A, todas
essas contas tiveram uma redução expressiva de custo.
Reposicionamento de preço - em que pese ainda estamos vendendo mais
barato e isso não é de um dia para outro que você vai conseguir vender no
preço igual ou superior à marca líder - então a gente tem consciência disso. E é
o que o Tomazoni falou: nós não estamos na lei do menor esforço; nós vamos
construir marca de forma sólida e vender os produtos ao preço que precisam
ser vendidos.
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Então o foco é esse. Em que pese o resultado melhorou muito, Alexandre, já
no primeiro trimestre ou no quarto tri (no primeiro trimestre para nós da Seara,
mas no quarto tri do ano) em que pese o resultado melhorou muito, mas
continua melhorando. A propaganda que nós temos feito é experimente os
produtos Seara que vocês vão se surpreender, e isso não a ser diferente. Os
resultados vão surpreender.
O primeiro trimestre nós já temos números, logicamente janeiro, fevereiro e
estamos praticamente terminando março, então a gente já sabe bem como
estão vindo os resultados, e são crescentes. Então esse resultado que eu falei
que foi superior a 6% no quarto tri ele será bem superior a esse número no
primeiro tri.
Sr. Alexandre: Então realmente foi custo e para 2014... o projeto é mais
voltado sobre preço, marca e também logística. Deve ter uma parte logística
também que vai ser um foco.
Agora Capex para 2014 enquanto a Seara - e eu sei que vocês vão falar mais
hoje em Nova York sobre isso - porém a gente pode ter a premissa que pode
ser voltado tipo 300, R$ 400 milhões ou um pouco menos que isso para 2014?
Sr. Wesley: Na JBS Foods 300 milhões por ano.
Sr. Alexandre: Tá bom, ok, e a segunda pergunta só para voltar à carne
bovina nos EUA. Eu lembro que no terceiro tri teve uma coisa com as novas
plantas do (inaudível 49:26) e tal, e só para confirmar no quarto tri aquela
margem de 2,4% que deu agora não tem um fato sobre o negócio de Canadá,
ou seja, já foi arrumada a situação com Canadá?
E a segunda parte da pergunta sobre carne bovina nos Estados Unidos é que
estamos vendo uma situação de inflação de alimentos muito forte: os EUA
chegando a 4% em cima da inflação nossa; a gente está vendo que preços
estão subindo já 2 para 14 mais 20% e como você falou tem preço este ano,
porém os volumes podem até cair 3% - eu acho que você falou.
Mas se a gente realmente vê essa situação de inflação de alimento seguir até
que ponto você acha que você realmente pode ficar com o seu guidance ou
ideia de que a margem pode ser melhor do que 2013, ou seja, se a gente
deveria ser preocupado por essa situação de inflação nos alimentos nos EUA?
Sr. XXX: Eu acho que o problema da inflação ele ajuda o processo da margem,
porque na verdade você tem menos disponibilidade de bife, você tem uma
demanda global que está puxando muito da Austrália e de outros países - e
dos EUA de novo já começou o ano com a exportação dos Estados Unidos mesmo com produção menor a produção está maior que novo passado, então
não é só a demanda interna americana que vem recuperando gradualmente
com a melhora da economia americana; você tem a melhora da demanda
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interna, você tem um mercado global demandando mais bife, os EUA
exportando mais e isso é que suporta o nível de preço.
Vamos lembrar que todo o crescimento de preço - carne, bife, porco e frango
nos Estados Unidos - ainda é muito, muito barato do ponto de vista mundial,
quer dizer, o americano gasta menos de 7% da renda livre dele com
alimentação e isso é o menor nível dos países desenvolvidos. Então com todo
o crescimento - e foi relevante - do preço de carne ainda é muito barato.
Então se você perguntar qual é o limite para isso eu não sei; eu acho que
menos disponibilidade de bife, um pouco menos de disponibilidade de porco e
demanda crescendo globalmente o que a gente espera é que o preço continue
agindo. Esse crescimento de preço é extremamente positivo para a cadeia
como um todo.
De novo, o produtor, o fazendeiro que tem as vacas está com uma
rentabilidade muito boa; os confinamentos estão com uma rentabilidade muito
boa e isso é extremamente saudável para que a indústria retome a retenção de
vaca que está acontecendo agora para o crescimento da produção futuro. É
isso que está englobando.
Você fez uma pergunta sobre o Canadá e eu não tenho certeza se eu entendi
pergunta; mas de forma direta nós estamos desapontados com resultado no
Canadá no ano de 2013. Não foi no nível que a gente esperava. A gente
reconhece que pegou uma operação com muito problema, estamos
trabalhando firme para resolvê-los e para botar a rentabilidade no Canadá onde
a gente acha que deve.
A gente acha que 2013 vai ser muito melhor... 2014 vai ser muito melhor do
que em 2013, até porque 2013 não foi no nível, foi muito abaixo do nível que a
gente esperava. Os problemas eram maiores do que nós esperávamos e nós
demoramos mais tempo para resolvê-los do que deveríamos - mas estamos no
caminho certo para que 2014 seja muito melhor do que 2013.
Sr. Alexandre: Entendi, obrigado.
Sr. Wesley: De nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem de Rodrigo Coelho, Bradesco.
Sr. Rodrigo Coelho: Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas com relação
às operações JBS Mercosul de bovinos. A gente viu que o abate tri contra tri
caiu 4%. Eu queria saber o que motivou essa queda do abate e também sobre
a exportação de março. Os dados preliminares até a terceira semana de março
mostraram uma queda de quase 20% mês contra mês, se vocês puderem dar
um pouquinho da visão de vocês sobre a exportação em março. Obrigado.
Sr. Wesley: Rodrigo, volume de abate de bovinos no Brasil quarto tri contra o
terceiro tri sazonalmente é um pouco menor mesmo: você tem Natal, ano novo,
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você tem semanas que são menos produtivas em termos de dias úteis e então
não é nada diferente do que sazonalmente acontece no Brasil. O terceiro
trimestre é um trimestre de mais dias úteis do ponto de vista de dias
trabalhados, então essa queda no volume, na quantidade de cabeças abatidas
não tem nenhum reflexo diferente do período sazonal mesmo de final de ano.
Com relação às exportações é verdade: março está um pouco menor - um
pouco não, está expressivamente menor – mas no tri vai ser bem maior.
Lembra que em fevereiro foi 40% superior ao mesmo fevereiro de 2013 e então
se você olha só março nas primeiras semanas está baixo, mas no trimestre as
exportações de carne bovina brasileiras serão substancialmente maiores do
que no primeiro trimestre de 2013.
Sr. Rodrigo: Obrigado.
Sr. Wesley: De nada Rodrigo.
Operadora: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
Eu gostaria de passar palavra ao Sr. Wesley Batista para as considerações
finais. Por favor pode prosseguir.
Sr. Wesley: Obrigado. Bom, eu queria agradecer a presença de todos que
participaram dessa teleconferência.
Como eu citei no começo desse call nós estamos muito otimistas. 2014 sem
dúvida nenhuma será melhor do que 2013. Cada uma das nossas divisões nós
estamos confiantes. O negócio de frango nos Estados Unidos estamos
confiantes que faremos resultados superiores aos de 2013. O negócio de
suínos também estamos confiantes que faremos resultados superiores aos de
2013. O negócio de bovinos, em que pese é o mais desafiador dentro do
portfolio de negócios do grupo nós estamos confiantes na capacidade de
performar melhor do que em 2013.
A JBS Foods como eu citei, o Tomazoni também citou, a captura das sinergias,
das oportunidades, das coisas que nós identificamos estão vindo mais rápido
felizmente do que até nós mesmos projetando. Nós vamos fazer o disclosure
desses números já no primeiro trimestre e vai estar em linha com a nossa
campanha. Não só os produtos vão surpreender mas os resultados vão
surpreender.
E o negócio de bovinos de um modo geral no Mercosul continua indo super
bem. Nós estamos confiantes, temos uma operação super competitiva.
De novo obrigado pela presença de todos e nos encontramos no próximo call,
tenham um bom dia todos.
Operadora: A áudio conferência da JBS está encerrada. Agradecemos a
participação de todos e tenham um bom dia.
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