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Nossa Missão

Nossas Crenças

Nossos Valores

Sermos os melhores naquilo que nos propusermos 
a fazer, com foco absoluto em nossas atividades, 
garantindo os melhores produtos e serviços aos 
clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade aos 
acionistas e a oportunidade de um futuro melhor a 
todos os nossos colaboradores.

• Foco no detalhe 
• Mão na massa 
• As coisas só são conquistadas com muito trabalho 
• Pessoa certa no lugar certo
• Paixão pelo que faz 
• Atitude é mais importante que conhecimento 
• Líder é quem tem que conquistar seus liderados 
• Liderar pelo exemplo 
• Foco no resultado 
• Trabalhar com gente melhor que a gente 
• Acreditar faz a diferença 
• Produto de qualidade

DETERMINAÇÃO

SIMPLICIDADE

DISPONIBILIDADE

HUMILDADE

FRANQUEZA 

DISCIPLINA

ATITUDE DE DONO
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Destaques

4x

aumento de  
62,5% em P&D

Realização de mais  

de 250 mil visitas

Ampliação da atuação  
da JBS Foods  
no mercado externo

  + aumento de quase 50% no número de 
pesquisadores em relação ao ano anterior

A Qualidade que Surpreendeu em 2014

Investimento em Qualidade quatro vezes superior 
ao total do ano anterior, com o objetivo de sempre oferecer produtos de qualidade 
aos seus consumidores.

Finalista do Prêmio do FiExcellenceAwards 2014  
com a linha Assado e Pronto, lançada em 2014. Esta, que é a maior
premiação da indústria alimentícia, reconhece empresas que investem em pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos.

resultando em mais de 200 projetos desenvolvidos ao longo do ano e no lançamento de 30 linhas 
de produtos, sendo 12 com projetos de inovação tecnológica, totalizando mais de 100 novos 
produtos lançados no ano.

aos produtores integrados em 2014 por meio de uma 
equipe de cerca de 300 profissionais de campo da JBS 
Foods para garantir a adoção de prática de acordo 
com os princípios exigidos de qualidade, segurança, 
sanidade e bem-estar animal.

com os primeiros embarques de cortes suínos para o Japão, 
o início das exportações de carne de peru para a Malásia, a 
inauguração de escritório em Xangai (China) e a atuação em 
novos mercados como o México.

Implantação de sistema de monitoramento de entregas em tempo real que 
rastreia os veículos e monitora sua temperatura, controlando, de forma online, a cadeia de frio, 
agilizando a resolução de possíveis problemas, reduzindo a devolução de produtos, expandindo a 
segurança e a geração de relatórios com informações estratégicas durante a operação. 
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Ampliação expressiva do investimento da Companhia em meio ambiente, que em 2014 foi quatro 
vezes maior que no ano anterior.

Reutilização dos resíduos de gordura de ave provenientes do processo de tratamento de efluentes 
para geração de energia, por meio da queima do resíduo em caldeira, minimizando 98% as emissões 
diretas de gases de efeito estufa da operação. A iniciativa foi premiada no  

Prêmio Internacional de Sustentabilidade da rede norte-americana 
de restaurantes KFC.

Lançamento do primeiro Social Food Truck do mundo,  
que desde setembro de 2014 tem percorrido a cidade de São Paulo e região, levando três 
opções de receitas, renovadas mensalmente, que os consumidores podem provar em 
troca de uma postagem nas redes sociais sobre a sua experiência com a marca Seara.

Reconhecimento da JBS pelo Disclosure Project (CDP) como empresa do setor de alimentos que mais 
avançou nas ações contra o desmatamento em sua cadeia de fornecimento. A JBS Foods contribuiu 
com esse reconhecimento por meio de sua política de compra de insumos somente de fornecedores 
que são signatários da moratória da soja.

análise de mais de  
5 milhões de toneladas de grãos
no ano nos laboratórios próprios, disponíveis para a realização de análise de todo o grão comprado 
pela Companhia para composição da ração animal. 

Premiação da unidade da JBS Foods em Jaguariúna (SP), pela prefeitura da cidade, 
reconhecendo o projeto de inovação no processo de resfriamento da salsicha implantado 
na unidade, que resultou na redução do consumo de água em mais de 4.000 m3 por mês.
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* A Companhia passou a operar a Seara Alimentos Ltda. em outubro de 2013 (4T13), apesar da estrutura societária da empresa JBS Foods S.A.; que considera 
as controladas diretas Seara Alimentos Ltda., JBS Aves Ltda., Baumhardt Comércio e Participações Ltda. e Seara Holding Europe B.V. e suas respectivas 
subsidiárias terem sido criadas em março de 2014.

Crescimento significativo na margem EBITDA, saindo de 7,9% no primeiro trimestre de operação 
da Seara* para 18,0% no 4T14, representando o sucesso do processo de turnaround das 
aquisições recentes.

Reposicionamento da marca Seara, sendo destaque na pesquisa da BrandAnalytics como  
uma das marcas que mais se valorizou no ano de 2014,  
crescendo 13 posições no ranking.

na receita líquida total na comparação com o primeiro trimestre 
de operação da marca Seara* e o 4T14. A receita  líquida 
do  mercado  interno  cresceu 54,2% na mesma comparação 
enquanto o mercado externo evoluiu 4,9%.

Crescimento  de 26,2%

no volume do mercado interno ao longo do ano de 2014, com destaque para 
o segmento de processados, cujo volume cresceu 25,6%;

Crescimento  de 
40,5%

no lucro líquido do 4T14 em comparação ao 3T14.  
No 4T13, a Companhia havia registrado um prejuízo líquido de  
R$ 63,9 milhões.

Crescimento  de 
74,4%

Evolução significativa do market share ao longo do ano, com destaque para:

na última leitura da Nielsen em 2014;

Congelados evoluiu

de 16% para 25%
Pizzas passou  

de 16,8% para 31%
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Sobre o Relatório
Esta publicação, a primeira desenvolvida de forma individualizada pela JBS 
Foods, reporta o perfil, os princípios, a gestão e o desempenho da Companhia 
nos principais pilares estratégicos de sustentação de sua operação ao longo do 
ano de 2014. No ano anterior essas informações foram publicadas no Relatório 
da controladora, JBS S.A.

Como base orientadora foram adotadas, voluntariamente, as diretrizes 
GRI – Global Reporting Initiative, que oferecem indicadores padrão para 
apresentar o perfil e desempenho de empresas no mundo todo, permitindo 
a comparabilidade dessas informações ao longo dos anos e entre diferentes 
instituições.

A publicação, que será reportada anualmente, abrange o período entre 
1º de janeiro e 31 de dezembro de 2014 e o escopo de atuação de todas as 
controladas da JBS Foods S.A.

Conteúdo de Relevância aos Públicos de Relacionamento

O conteúdo editorial do Relatório traz, primeiramente, informações institucionais –  
sobre o perfil e operações da empresa, sua governança e estratégia – que 
vão contextualizar o leitor sobre o negócio e, então, o posicionamento, 
compromissos e desempenho da JBS Foods nos temas considerados relevantes 
para a sustentabilidade da Companhia, tanto do ponto de vista de seu 
posicionamento estratégico quanto do interesse de seus públicos.

Para conhecer e precisar esses aspectos relevantes, a Companhia realizou 
ao longo do ano um estudo corporativo da materialidade estratégica para a 
sustentabilidade. Em sua metodologia, apoiada por consultoria especializada, 
utilizou entrevistas presenciais com os principais executivos da Companhia, nas 
quais identificou os fatores de sucesso para o negócio. A partir dos fatores de 
sucesso, foram selecionados stakeholders de cada categoria de relacionamento 
(fornecedores, clientes do mercado interno e mercado externo, governo e 
sociedade civil) que por meio de entrevistas, presenciais ou por telefone, tiveram 
as suas demandas e opiniões identificadas. Os critérios para a seleção desses 
stakeholders foram o alto nível de exigência em assuntos de sustentabilidade e 
o alto nível de legitimidade dentro de sua categoria.
 
Além das entrevistas, o trabalho foi complementado com uma abrangente 
pesquisa sobre as iniciativas da Companhia por meio de documentos internos, 
políticas e diretrizes estratégicas, relatórios, avaliações setoriais, entre outros.

O resultado do estudo corporativo de materialidade estratégica foi apresentado 
e validado pela alta administração da Companhia.

A matriz abaixo apresenta graficamente os temas considerados relevantes para 
o grupo JBS, que serão abordados no relatório e serão foco de implementação 
da estratégia de sustentabilidade da JBS Foods.
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Os temas adotados como estratégicos para a Companhia estão descritos e detalhados 
abaixo, uma vez que representam a maior relevância para nosso público de interesse e 
estratégia da Companhia:

Caso tenha alguma dúvida, consideração ou demanda por informações adicionais,  
entre em contato pelo e-mail relatorio.anual@jbsfoods.com.br.

1. Transparência e confiabilidade  
das informações
As informações sobre o desempenho financeiro, 
social e ambiental estão acessíveis aos diversos 
stakeholders, de forma objetiva e comparável. 

2. Bem-estar animal
O processo produtivo, em toda a cadeia de  
valor, respeita a qualidade de vida dos animais, 
segundo os critérios da Organização Mundial da 
Saúde Animal. 

3. Qualidade e segurança do alimento
As  normas  de  produção ,  t ranspor te  e 
armazenamento garantem padrões sensoriais 
determinados e previnem potenciais danos à 
saúde humana. 

4. Garantia de origem
Os processos produtivos, sociais e ambientais, 
desde a origem da matéria-prima até o 
consumidor final, são conhecidos e gerenciados. 

5. Água
Os recursos hídricos são monitorados de forma 
quantitativa e qualitativa e utilizados de forma 
eficiente para garantir a sua existência no 
momento e no futuro.

6. Mudanças climáticas
Os efeitos das mudanças do clima na cadeia de 
valor são conhecidos e gerenciados para sua 
mitigação e adaptação.

Temas estratégicos
1. Transparência e confiabilidade  
das informações
2. Bem-estar animal
3. Qualidade e segurança do alimento
4. Garantia de origem
5. Água
6. Mudanças climáticas

Outros temas:
7. Concorrência
8. Resíduos sólidos
9. Biodiversidade
10. Energia
11. Transgênicos
12. Saúde e segurança do trabalhador
13. Desperdício de alimentos
14. Consumidores
15. Saúde e nutrição
16. Desenvolvimento local
17. Hábito de consumo
18. Direitos trabalhistas
19. Agricultura familiar
20. Investimento social
21. Impactos nas comunidades  
locais e tradicionais  Influência para a estratégia de negócios
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Mensagem 
do Presidente
2014 é um ano para agradecer. Aos acionistas que sonharam grande, às pessoas que acreditaram no 
projeto e se juntaram a nós, aos clientes que nos apoiaram, aos fornecedores que entenderam nossa 
mensagem, aos mais de 70 mil colaboradores e parceiros que pegaram firme e foram determinados 
na transformação da Companhia e, acima de tudo, aos consumidores que aceitaram nosso convite em 
experimentar nossos produtos e nos retribuíram com a preferência por nossas marcas.
 
Nossa história de transformação e crescimento superou as expectativas. A receita de sucesso teve como 
ingrediente principal nosso time focado em entregar qualidade superior, produtividade e excelência operacional.
 
E a qualidade surpreendeu. Em um cenário de aquisições de várias empresas, cada uma com seus 
desafios operacionais, conseguimos construir um time forte e experiente, orientado pela missão 
de sermos os melhores naquilo que nos propusermos a fazer, unido pela cultura da empresa de 
simplicidade, atitude de dono, humildade e determinação.
 
Reformulamos os produtos e o processo de produção para que atendessem a padrões superiores de 
qualidade e surpreendessem os nossos consumidores e assim construímos uma marca forte, moderna, 
prática e saborosa. Redefinimos grande parte de nosso modelo logístico, cortando custos, melhorando a 
eficiência operacional, o nível de serviço, e a presença dos nossos produtos no mercado. Como consequência, 
ganhamos agilidade e confiança ao mesmo tempo em que a preferência dos nossos clientes.
 
Reduzimos 30% do nosso portfólio ao mesmo tempo que lançamos mais de 100 novos produtos para 
levar sabor e praticidade à mesa dos brasileiros. Aproximamos o consumidor das nossas marcas, 
convidando-o à experimentação, por meio da campanha “A Qualidade Vai Te Surpreender” com a 
Fátima Bernardes.
 
Estamos preparados, confiantes e motivados para continuarmos crescendo, gerando valor aos 
nossos acionistas e levando ao consumidor o melhor em qualidade, sabor e segurança de produto. 
Continuamos dedicados à construção de uma cadeia de fornecedores e parceiros sólida, geradora de 
desenvolvimento social e ambiental e primorosa no bem-estar animal. Nosso desempenho continuará 
sendo suportado pelo time de sucesso que construímos, que vive dia a dia a cultura da Companhia e 
é obstinado pelos melhores resultados.
 
Agradecemos a confiança de todos que participaram e contribuíram com a nossa história de sucesso 
e transformação em 2014. Nossa jornada está somente no começo e seguiremos focados nos fatores 
que estão sob o nosso controle: qualidade superior para os nossos produtos, liderança em custos, 
melhoria do nível de serviço, eficiência operacional e excelência em execução nos pontos de venda. 
Nossa missão é sermos sempre os melhores naquilo que nos propusermos a fazer.
 
Gilberto Tomazoni – CEO JBS Foods S.A.
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A JBS Foods
A JBS Foods S.A. é uma empresa brasileira de 
alimentos, a 2ª maior produtora e exportadora de 
frangos e suínos do País. Com sede em São Paulo 
e atuação global, faz parte do Grupo JBS, o maior 
produtor de proteínas do mundo, com dezenas de 
marcas reconhecidas no Brasil e no exterior.

Os produtos da JBS Foods são comercializados 
sob marcas amplamente reconhecidas como 
símbolos de qualidade nos mercados de atuação, 
dentre as quais se destacam Seara, Rezende, 
LeBon, Agrovêneto, Doriana, Massa Leve, Excelsior, 
Frangosul, Confiança, Pena Branca, Wilson, Frango 
Santa Rita e Macedo. Adicionalmente, a Companhia 
exporta para mais de 700 clientes localizados em 
mais de 100 países, com destaque para o Oriente 
Médio, Europa e Ásia. 

As operações da Companhia abrangem todo 
o território nacional e, até dezembro de 2014, 
contava com 60 plantas produtivas, sendo 37 
plantas de abate e 23 plantas de processamento. 
As plataformas de processamento são localizadas 
nos principais estados brasileiros produtores de 
aves e suínos (Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 
Paraná, bem como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Distrito Federal, Bahia e Mato Grosso do Sul) 
e contam com uma grande rede de distribuição em 
âmbito nacional, com 17 centros de distribuição, 
que permitem realizar a entrega dos produtos com 
eficiência em, aproximadamente, 80 mil pontos  
de venda.

A JBS Foods acumula vasta experiência 
na produção de produtos de proteína de 
frango. Com as aquisições realizadas nos 
últimos anos e por fazer parte do Grupo JBS 
– que conta com a Pilgrim’s Pride, referência 
no mercado de aves norte-americano – a 
Companhia identificou as melhores práticas 
e peculiaridades do negócio e tornou-se uma 
grande especialista em frango.  Saiba mais 
em “Estratégia e Vantagens Competitivas”.
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Oferta e 
Mercados
A JBS Foods tem uma generosa e diversa oferta 
de produtos, que chegam ao consumidor por 
meio de diferentes marcas, reconhecidas 
em todo território nacional, e em mais de 
100 países, sempre com foco na qualidade, 
traduzida por meio de um cuidadoso processo 
que preza a segurança alimentar e busca 
o sabor que surpreende para conquistar a 
confiança dos clientes e consumidores.

Em 2014, a empresa reposicionou a 
marca Seara e lançou a campanha 
“A Qualidade Vai Te Surpreender” 
assim aproximou-se do consumidor, 
convidando-o a experimentar algo 
novo. A empresa levou ao mercado 
novas receitas de produtos práticos 
e saborosos que buscam atender às 
necessidades da mulher contemporânea, 
que além de trabalhar, cuida da casa. 
Saiba mais sobre essas realizações 
nos capítulos “Qualidade e segurança 
dos produtos” e “Relacionamento  
com Consumidores”.

Em 2014, a JBS Foods se aproximou ainda mais de seus clientes no Brasil e no mundo, com atenção 
em detalhes que atendessem bem às necessidades específicas de cada mercado, ganhando confiança 
e eficiência. A empresa otimizou e reposicionou seu portfólio de marcas, aumentando a eficiência da 
sua estratégia comercial e de marketing.

Categorias de Atuação

Os produtos da JBS Foods ao consumidor final se dividem nas seguintes categorias:

Processados

CONGELADOS

 INDUSTRIALIZADOS

 PIZZAS

 MARGARINA

 PRODUTOS FESTIVOS 

 MASSAS FRESCAS

Aves

AVES IN NATURA 

INTEIRAS E EM CORTES

PRODUTOS DE 
CONVENIÊNCIA COM ALTO 

VALOR AGREGADO

Suínos

SUÍNOS IN NATURA 

EM CORTES

PRODUTOS DE 
CONVENIÊNCIA COM ALTO 

VALOR AGREGADO
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Processados

Este segmento compreende as operações de produção e comercialização de um amplo portfólio de 
produtos preparados de alto valor agregado, tais como: 
• produtos resfriados como salsichas e presuntos; 
• produtos congelados como pratos prontos, lasanhas, empanados, hambúrgueres e pizzas;
• margarinas e massas frescas.

A Companhia é a segunda maior produtora do Brasil de alimentos processados a base de carne, com 
capacidade de produção de 86 mil toneladas/mês. Seus produtos processados são comercializados, 
em sua maior parte, no mercado doméstico sob diferentes marcas, de acordo com o público-alvo. 
A administração da Companhia acredita que existe uma grande oportunidade de expansão da sua 
atuação no mercado externo por meio de produtos processados com alto valor agregado.

Aves

Este segmento compreende as operações de produção e comercialização de um amplo portfólio 
de produtos in natura derivados de frango e peru, tais como frangos e perus inteiros e em cortes, 
e produtos com valor agregado, como porções embaladas em bandejas, carnes temperadas, aves 
natalinas e linhas especiais, comercializados sob as marcas Seara, Fiesta, Agrovêneto, Macedo e Frango 
Santa Rita. A Companhia é a segunda maior produtora e exportadora de carne de aves do Brasil, e 
encerrou o ano de 2014 com capacidade de processamento de 5,2 milhões de aves/dia.

Suínos

O segmento operacional compreende as operações de produção e comercialização de um vasto portfólio 
de produtos in natura derivados de suínos, tais como cortes e produtos em porções com alto valor 
agregado, como embalados em bandejas, temperados, comercializados sob as marcas como Seara 
e LeBon. A Companhia é a segunda maior produtora e exportadora de carne suína do Brasil, com 
capacidade de processamento, em 31 de dezembro de 2014, de 21,2 mil suínos por dia.
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Mercado Interno

No Brasil, os produtos da JBS Foods chegam ao consumidor final em diversas opções, por meio das 
redes varejistas, padarias, food service e pequeno varejo localizados em todo o Brasil, sob as seguintes 
principais marcas: 

Marcas Seara
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Assado e Pronto: quatro tipos de cortes de frango temperados e 
assados para serem aquecidos em micro-ondas, que ficam prontos em 
poucos minutos.

Lançamentos em
 2014

A Companhia desenvolve continuamente novos  produtos que atendam às 
demandas do consumidor com qualidade e praticidade.

Em 2014 foram lançadas diversas novas linhas,  
entre as quais se destacam.

Assa Fácil: essa inovação traz um frango suculento e sem sujeira na cozinha. 
O produto é preparado com temperos naturais e marinado, deixando a carne 
muito saborosa e macia. Seu modo de preparo é muito prático, pois vai direto 
do freezer para o forno sem descongelar. Utilizando a tecnologia assa fácil, que 
permite um cozimento lento da carne na embalagem, o resultado é máxima 
suculência e sabor.

Assa Fácil – Comemorativos: composta por três itens: Fiesta Assa Fácil, Fiesta 
Desossado e Recheado Assa Fácil e Peru Assa Fácil. As tradicionais aves de final de 
ano (versão super prática) já vêm temperadas na embalagem assa fácil, e vão direto 
do freezer para o forno, sem a necessidade de descongelar.

A linha Assado e Pronto foi finalista do Prêmio FiExcellenceAwards 2014, maior premiação da indústria 
alimentícia, concedida pelo Food Ingredients South America (FiSA), que prestigia empresas que investem 
em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para os consumidores, levando em conta critérios 
como inovação, benefícios ao consumidor, impacto econômico e tecnologia.
A empresa foi finalista entre mais de 60 projetos inscritos.
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Empanado Recheado Seara: embalado unitariamente (120g), é elaborado com 
ingredientes da melhor qualidade: 100% peito de frango moldado, presunto 
Seara, queijo que derrete cremoso e farinha de rosca feita com pão, especial 
para preparo em forno, que lhe confere aparência de “feito em casa”. 

Fino & Solto: produzidos através de uma nova tecnologia de 
fatiamento e embalagem easy-open, que garantem fatias sempre 
frescas, finas e soltinhas. Em versões de 200g, nas opções 
Presunto, Apresuntado, Peito de Peru, Mortadela Bolonha  
e Defumada.

Tender Special Line: elaborado com o corte suíno mais nobre, o pernil 
desossado, além de ser temperado com ingredientes selecionados e 
defumado naturalmente, passa por processo semiartesanal.

Linha Light: com novas embalagens e endossado pela marca 
Escolha Saudável, a linha de frios light Seara apresenta nova 
formulação com teor  reduzido de gordura e  a l to  teor  de 
proteína. Elaborado com as partes nobres da carne de frango  
e peru, disponível nas versões cozido e defumado. 
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Salames: em nova embalagem e calibre ideal para fatiamento, a nova linha 
de salames é de alta qualidade, sabor marcante, feita com processo quase 
artesanal, do mesmo jeito que os melhores salames da Itália. Disponível nas 
versões Hamburguês, Italiano e Milano.

Pizza Integral: com fonte de fibras e ingredientes saudáveis, a linha de 
Pizza Integral Seara é ideal para ter uma refeição balanceada e deliciosa. 
Em porções de 380g, está disponível em dois sabores: Vegetariana e Peito 
de Peru com Brócolis.

Calzone: com massa macia e deliciosos sabores, o Calzone 
Seara é um produto prático, irresistível e vem em três 
versões de 300g: Calabresa com queijo, Frango com Catupiry 
e o irresistível Chocolate.

Arroz de Forno: uma refeição completa a base de arroz, um dos 
ingredientes mais apreciados pelo brasileiro. Disponível em três 
receitas de 600g: frango com catupiry, calabresa com molho de tomate 
e presunto, tomate seco, milho e molho de queijo.
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Frango Temperado Termo Formado: buscando inovar no segmento,  
a Seara lançou sete cortes de frango práticos e saudáveis. São 
temperados com ervas naturais, frescos e em embalagem 
inovadora, totalmente transparente e sem possibilidade  
de vazamento.

Linguiça Premium: as linguiças premium da Seara compõem 
a linha de produtos saborizados. São quatro opções de 
tempero, preparados com as carnes mais nobres: toscana 
com especiarias, pernil com alho, pernil com ervas, pernil 
com pimenta.

Salsichão: após a aprovação pelos consumidores do sabor 
da salsicha Seara, o salsichão Seara foi lançado, e pode ser 
consumido em diversas ocasiões: no lanche, no prato e  
no espeto.

Pão de Alho Massa Leve: em pacote de 5 unidades com 
400g. Produto com consumo crescente no mercado brasileiro, 
principalmente como acompanhamento de churrasco.

Mini Pizza Massa Leve Microondável: a única Pizza do 
mercado brasileiro pronta para comer em 2 minutos. Disponível 
nos sabores: Mussarela, Calabresa e Frango com Requeijão.
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Mercado Externo

A JBS Foods atende cerca de 700 clientes, em 
mais de 100 países, nos cinco continentes, 
conhecendo suas peculiaridades e oferecendo 
produtos que atendam e superem suas 
necessidades e expectativas. 

Para isso, conta com uma estrutura global, 
que possui seis escritórios internacionais 
distribuídos próximos aos principais mercados. 
Dessa forma,  a empresa consegue ser 
conhecedora do estilo de vida, das preferências 
culturais, sociais e religiosas presentes em todo 
o mundo, sempre produzindo e operando de 
acordo com as melhores práticas esperadas em 
cada localidade.

A empresa atende no mercado externo  
a  contas globais  de grande relevância  
que são reconhecidas por comprar apenas 
de fornecedores que atendem aos mais  
altos padrões de qual idade,  tais  como 
McDonald’s e KFC. 

Também acumula  vár ias  cert i f i cações 
internacionais que atestam a qualidade dos 
processos e produtos, dentre as quais pode-se 
destacar:

• Abate Halal pela Cdial Halal Company
• YUM! KFC  
• BRC - British Retail Consortium
• SQMS – Sistema da Qualidade McDonald´s
• SWA – Responsabilidade Social McDonald´s
• WQS
• Certificado para União Europeia

Em 2014, a atuação da JBS Foods no mercado 
externo foi ampliada, com os primeiros 
embarques de cortes suínos para o Japão, o 
início das exportações de carne de peru para a 
Malásia, a inauguração de escritório em Xangai 
(China) e a atuação em novos mercados como 
o México.

Américas
16%*

Europa
28%*

Sul da África 
6%*

Ásia e 
Oceania  
27%*

Norte da 
África e 
Oriente 
Médio 
24%*

Ao todo, foram mais de 100  
produtos lançados em 2014 para o varejo, mercado externo e 

clientes food service. 

* Participação na receita líquida da JBS Foods.
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Estrutura

Em 31 de dezembro de 2014 a estrutura de operação da JBS Foods era composta por 60 unidades 
produtivas, 17 centros de distribuição e, aproximadamente, 62 mil colaboradores.

Sua plataforma integrada, com 100% de presença nas diferentes fases da cadeia produtiva, e produção 
diversificada de alimentos com alto valor agregado e conveniência, garantem à JBS Foods forte presença 
nacional e internacional. Saiba mais no capítulo “Estratégia e Vantagens Competitivas”.

São Gonçalo  
dos Campos  BA

Passos   
Uberaba  
Veríssimo  

MG

Itapiranga    
Lages  
Seara    
Salto Veloso  
Forquilhinha   
Ipumirim  
Morro Grande  
Nova Veneza  
São Miguel do Oeste   
São José  
Itaiópolis  

SC

Carambeí   
Jacarezinho  

Lapa  
Santo Inácio  

Jaguapitã  
Campo Mourão  

PR

Dourados   
Sidrolândia   

Caarapó   

Várzea Grande  

MS

MT

Jaguariuna  
Osasco  
Amparo   
Nuporanga   
Rio Grande da Serra  
Itapetininga   
Guapiaçu   

Bom Retiro do Sul  
Roca Sales  

Três Passos   
Caxias do Sul      

Montenegro   
Passo Fundo   

Garibaldi   
Santa Cruz do Sul  

Frederico Westphalen   

RS

Duque de Caxias  
RJ

Brasília   

DF

Legenda: Abate aves    Abate suínos    Processados    Abate perus 

SP
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Governança Corporativa
Como compromisso essencial à condução de uma empresa parte de um grande grupo global, a JBS 
Foods atua sempre pautada na transparência, ética, equidade de acesso a informações por todo o 
mercado e no respeito aos diversos públicos que se relacionam com o negócio e dos quais sua operação 
depende para que seja sustentável.

Para garantir que a condução do negócio esteja alinhada a esses compromissos, princípios e boas 
práticas que adota, e a uma estratégia de crescimento e solidez, a Companhia conta com uma 
administração qualificada, com profissionais com sólida experiência no mercado e uma estrutura 
eficiente, para orientar os diferentes aspectos da operação.

Conselho de Administração

Responsável pela orientação geral dos negócios da Companhia, o Conselho de Administração atua 
na eleição e destituição dos diretores da JBS Foods, bem como na determinação de suas funções, 
remuneração da diretoria e fiscalização da sua gestão. 

É também responsável pela eleição e destituição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutária, 
aprovação das demonstrações financeiras, relatório da administração, contas das diretorias e do 
orçamento da Companhia, além do acompanhamento, avaliação e manifestação sobre qualquer 
assunto relevante à continuidade de negócio e a estruturação de seus regimentos institucionais, como 
o Estatuto Social, bem como pela criação de comitês com objetivos definidos, que deverão atuar como 
órgãos auxiliares, para melhor desempenho das funções do Conselho.
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Wesley Batista 
Presidente

CEO da JBS S.A., possui mais de 20 anos de experiência com produção 
de carne bovina.

Joesley Batista 
Vice Presidente 

CEO da J&F, presidente do 
Conselho de Administração da 
JBS S.A., possui mais de 20 anos 
de experiência com produção 

de carne bovina.

Tarek Farahat 
Membro do Conselho 

CEO da P&G para América 
Latina e membro do Conselho 
de Administração da JBS S.A.

Francisco Cespede 
Membro Independente

Foi CFO da São Paulo 
Alpargatas S.A. de 1992 a 2009, 

CFO da Monsanto Brasil de 
1975 e 1992 e foi membro do 

Conselho da Sadia S.A. 

Gilberto Tomazoni
Membro do Conselho 

CEO da JBS Foods, mais de 30 
anos de experiência no setor, 
incluindo cargos executivos na 

Sadia e Bunge.

Enéas Pestana 
Membro do Conselho 

Com experiência em grandes 
empresas de varejo, ocupou 

cargos de CEO e CFO no Grupo 
Pão de Açúcar de 2003 a 2014.

Norberto Fatio
Membro Independente

Ao longo de 37 anos desenvolveu 
carreiras executivas em empresas 

multinacionais como Unilever, Danone, 
Bunge Alimentos, Kibon, Fleischmann 

Royal Nabisco e foi membro do 
Conselho da Sadia S.A.

Henrique Meirelles
Membro do Conselho 

Presidente do Conselho de 
Administração da J&F, foi 

presidente do Banco Central do 
Brasil de 2003 a 2011.

Sérgio Waldrich 
Membro Independente

Foi CEO da Bunge Alimentos S.A. 
e Vice-presidente da Seara, possui 

mais de 40 anos de experiência em 
Agribusiness e Alimentos.

Conselho de Administração
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Diretoria

A Diretoria é o órgão da administração da Companhia, sua composição vai de dois a sete membros. 
É responsável pela execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de 
Administração, elaboração das demonstrações financeiras da Companhia acompanhadas do relatório 
dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício 
anterior, definição de metas e objetivos e pela supervisão do orçamento e planos de negócio, além de 
coordenar e administrar todos os negócios da Companhia, decidindo sobre qualquer assunto que não 
seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.

Comitês

Com o objetivo de apoiar o planejamento e a 
tomada de decisões do negócio, a estrutura    
de Governança da Companhia conta com 
comitês especializados, ligados ao Conselho de 
Administração. 

Em 2014, eram quatro comitês de apoio ao 
Conselho: Comitê de Finanças, Comitê de Gente, 
Comitê de Marketing e Inovação e Comitê de 
Auditoria Estatutária.

O Comitê de Auditoria Estatutária é o 
órgão que zela pela ética e integridade 
n a s  o p e r a ç õ e s  d a  C o m p a n h i a , 
responsável por avaliar a contratação e 
destituição de auditores independentes, 
supervisionar suas atividades e áreas 
de controle, auditoria e contabilidade 
interna,  monitorar a qual idade e 
integr idade dos  mecanismos de 
controles internos e a adequar as 
transações com partes relacionadas. 

CEO
Gilberto Tomazoni

30 anos de experiência no setor

DIRETORIA EXECUTIVA

Operações
Sérgio  

Sampaio
20 anos  
no setor

Supply Chain
Ricardo Faucon

20 anos  
no setor

Adm. e Controle
Adrian da Hora

28 anos  
no setor

Qualidade e 
P&D

Sérgio Mobaier
23 anos 
no setor

Gente e Gestão
Almir Peruck

33 anos no setor

Insumos 
Agropecuários

David 
Norenberg 

21 anos no setor

PRESIDÊNCIA

Mercado Interno
Joanita Karoleski
22 anos no setor

Mercado Externo
Flávio Malnarcic
25 anos no setor

DIRETORIA CORPORATIVA

CIEX
Ivan Siqueira

22 anos no setor

Agropecuária
Osório Dal Bello
34 anos no setor
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Políticas e Compromissos

A Governança da Companhia é apoiada por políticas 
internas, que pautam sua condução e relacionamento 
com os públicos de interesse. Entre as principais, 
destacam-se:

Política de divulgação de informações relevantes 
e política de negociação de valores mobiliários: 
a política orienta o atendimento à legislação da CVM 
– órgão regulador do mercado de capitais brasileiro 
– e outros órgãos aos quais a Companhia possa  
estar sujeita por fazer parte do Grupo JBS, empresa de 
capital aberto. 

O objetivo é definir as partes interessadas e mapear 
processos de comunicação de forma a promover 
a transparência e equidade de tratamento com 
os investidores e o mercado de capitais em geral 
e a adesão às melhores práticas de relações  
com investidores.

Política para transações com partes relacionadas 
e situações de conflito de interesses: o documento 
visa assegurar que todas as decisões - especialmente 
as relacionadas às transações com partes relacionadas 
e situações com potencial conflito de interesses - 
sejam tomadas tendo em vista os interesses da JBS 
Foods e dos seus acionistas, e, ainda, conduzidas 
dentro de parâmetros de mercado, prezando pelas 
melhores práticas de governança corporativa. Com esse 
objetivo, apresenta uma série de definições e regras a  
serem observadas  por  todas  as  unidades  e 
colaboradores da Companhia.

Manual de Conduta Ética: o Manual, aplicável e 
disseminado a todos os colaboradores da Companhia, 
apresenta um guia para que todos possam conhecer 
as melhores práticas éticas, os princípios e condutas 
a serem adotados nos relacionamentos envolvendo a 
JBS Foods e seus públicos. Assim, pretende promover o 
alinhamento de todos que representam a Companhia 
em suas atividades diárias de modo a garantir a 
conduta ética e prevenir violações, tais como conflitos 
de interesse, casos de corrupção, uso indevido dos bens 
da empresa e comprometimento dos direitos humanos.
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Estratégia
A estratégia da JBS Foods está baseada em dois principais pilares: aumento da rentabilidade e crescimento.

Nesse sentido, a JBS Foods desenvolve sua estratégia com base nas atividades apresentadas a seguir:

Concluir o processo de integração das aquisições recentes e aplicar a experiência em  
potenciais aquisições

As aquisições concluídas nos últimos anos, e especificamente a aquisição e integração do negócio 
Seara à Companhia, permitiram a captura de sinergias significativas. A JBS Foods segue integrando 
aquisições recentes, buscando redução de custos por meio da captura de sinergias em toda a cadeia 
de valor e do aumento da capacidade de produção e de distribuição. 

Continuar explorando oportunidades de crescimento por meio de investimentos e aquisições

A JBS Foods opera em diversos mercados - como Oriente Médio, Ásia (principalmente China e Japão), 
África, Américas, entre outros - com potencial de expansão no futuro à medida que as barreiras 
comerciais existentes sejam reduzidas ou eliminadas, de forma que as vantagens competitivas  
e a experiência em exportações posicionem a Companhia em vantagem no início das atividades 
nesses mercados.

Aumento de 
rentabilidade

1. Turnaround operacional 
2. Marcas e inovação de produtos 
3. Mix de produtos e precificação 

4. Cadeia de valor 
5. Presença internacional 

6. Ganhos de escala 
7. Mix de canais

Seus principais objetivos são : 
•    Crescimento contínuo, tanto de forma orgânica quanto por aquisições, consolidando sua posição 

de liderança na indústria global de alimentos.

•    Aproveitar as oportunidades de consolidação do setor no Brasil e no mundo.

•    Aproveitar a abertura e o crescimento dos mercados internacionais.

•    Buscar maiores taxas de retorno, visando maximizar o resultado para os acionistas.

Crescimento

8. Aumento da base de clientes
9. Aumento da utilização de 

capacidade 
10. Fusões & aquisições  

novos mercados  
diversificação do mix



JBS Foods
Relatório Anual e de 

Sustentabilidade 2014
31

Manter estratégia de redução de custos e 
aumento de eficiência operacional

Desde o início de operação, a JBS Foods tem focado  
na redução de custos e, ao mesmo tempo, no 
aumento da produção e rentabilidade, buscando 
ser uma das empresas com estrutura de custo mais 
eficientes do setor. 

Para manter essa vantagem, trabalha constantemente 
na melhoria dos processos produtivos e logísticos, 
investindo em tecnologia e qualificação profissional, 
otimizando sua plataforma de produção, além de 
continuar aproveitando os ganhos de escala por 
meio do aumento da capacidade de produção e das 
sinergias capturadas nas aquisições. 

A  C o m p a n h i a  a c r e d i t a  p o d e r 
a u m e n t a r  s u a  r e n t a b i l i d a d e , 
r e d u z i r  c u s t o s  e  a m p l i a r  a 
eficiência operacional por meio 
do desenvolvimento de processos 
inovadores em toda a cadeia de 
produção.  Desde a  conversão 
alimentar, passando pela otimização 
da utilização da carcaça das aves e de 
suínos para a produção de carne in 
natura e processados, até a melhoria 
da rede logística, com estratégia 
focada no planejamento integrado 
da demanda.

Custo dos Animais Vivos e 
Eficiência na Conversão 

Aumento do Rendimento  
e Otimização do Mix  

de Produtos

Melhoria na  
Cadeia Logística

Otimização do ciclo  
de produção por meio da  
revisão de procedimentos  

e taxa de conversão  

Implementação de melhores 
práticas na produção/nutrição 

da ração e manuseio dos 
animais vivos

Maximização dos ganhos  
de peso, bem como custos  

por peso

Foco na excelência operacional 
com novos padrões de operação

 Otimização do mix de produtos 
por unidade industrial 

Mix de produtos mais  
alinhado com a disponibilidade 
e qualidade da matéria-prima, 

aumentando a geração  
de receita

Planejamento de  
demanda integrada 

Cadeia logística renovada,  
com otimização do número  
de centros de distribuição  
e incremento dos pontos  

de transbordo

Evolução do indicador fill rate 

Aumento do ticket mínimo

Estágio da Cadeia de Valor 

Principais Iniciativas 
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Fortalecer a rede de distribuição nacional e internacional

O fortalecimento da rede de distribuição nacional e internacional visa melhorar a capacidade da 
JBS Foods de fornecer produtos aos clientes atuais e de conquistar novos clientes, sobretudo de 
redes de food service e varejo.

A Companhia acredita que a execução de sua estratégia de distribuição seja um diferencial na 
expansão da base de clientes e, consequentemente, no aumento da exposição e reconhecimento 
das marcas, tanto no mercado doméstico, como no mercado internacional.

Aumentar a oferta de produtos de marca e com maior valor agregado

A empresa alcança melhores resultados operacionais quando oferece aos clientes produtos com 
alto valor agregado, especialmente os produtos preparados, industrializados e com marca. 

Prosseguir no processo de otimização e reposicionamento do portfólio de marcas

Atualmente, a Companhia conduz um processo de racionalização do portfólio de marcas, a fim de 
reforçar o posicionamento de cada marca dentro de seu respectivo público-alvo, focar esforços nas 
marcas com maior reconhecimento junto ao consumidor final, fortalecer a imagem das marcas e 
promover a fidelização dos clientes.

A JBS Foods pretende aumentar sua oferta de produtos de alto valor agregado por meio da 
ampliação da produção de itens, com investimentos nas plantas e expansão das instalações de 
produção, além de investir em marketing para o fortalecimento das marcas.
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A seguir são apresentadas as principais vantagens competitivas 
da JBS Foods, pontos fortes do negócio essenciais para realização 
dos objetivos estratégicos da Companhia. 

Posição de liderança nos mercados doméstico e 
internacional e reconhecimento das marcas

A JBS Foods é a segunda maior Companhia em termos de 
produção e comercialização de carnes de aves e de suínos in 
natura, assim como de produtos processados à base de carne 
no Brasil1. 

Essa liderança permite à Companhia aproveitar oportunidades 
de mercado, expandir seus negócios e aumentar sua 
participação nos mercados doméstico e internacional. Além 
disso, suas marcas são reconhecidas como símbolos de 
qualidade nos mercados em que atua, tanto no Brasil como 
no exterior, o que permite aumentar sua liderança.

Modelo de negócio diversificado, verticalmente integrado 
e eficiente

O modelo de negócio JBS Foods combina o controle de custo 
de produção de diversos produtos de alto valor agregado, de 
forma integrada, em unidades de produção estrategicamente 
localizadas. 

• Controle constante do custo de produção: a plataforma de 
operações está localizada no Brasil, e oferece acesso a uma 
grande disponibilidade de recursos e ganhos significativos 
de competitividade em custo da cadeia agropecuária, 
principalmente com insumos para alimentação animal. 

• Portfólio de produtos diversificado: uma linha extensa 
de produtos processados de alto valor agregado, de aves 
e de carne suína, com marcas reconhecidas confere à 
JBS Foods flexibilidade para adaptar sua produção de 
acordo com as demandas e sazonalidades dos mercados. 

• Distribuição geográfica das unidades de produção: 
localizadas nos principais estados brasileiros, as unidades 
ficam próximas aos produtores de soja e milho, principais 
matérias-primas do negócio, bem como de aves e carne 
suína, além de estarem perto dos grandes centros de 
consumo e dos corredores logísticos de exportação.

Vantagens Competitivas

JBS Foods
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1. De acordo com o Relatório Anual de 2014 da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).
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Distribuição com alcance global

A Companhia exporta para mais de 100 países, e 
vende seus produtos em todo território nacional, 
sendo que nenhum cliente foi individualmente 
responsável por mais de 10% de sua receita líquida 
em 2014. 

Sua numerosa rede de distribuição inclui varejistas 
nacionais e regionais (inclusive supermercados, 
mercearias e distribuidores), mercados internacionais 
e estabelecimentos atendidos pelo segmento de 
food service, sendo capaz de distribuir produtos 
congelados e refrigerados em praticamente todo 
o Brasil. 

Para ampliar o alcance global, a JBS Foods tem 
como estratégia o fortalecimento e a expansão 
internacional de suas marcas, bem como o ingresso 
em países em que acredita ser possível atuar de 
forma rentável.

A rede diversificada de vendas e distribuição 
da Companhia reduz sua dependência a 
mercados ou clientes específicos e sua 
exposição a riscos e ciclos, proporcionando 
f lexibi l idade para aproveitar vetores e 
tendências de crescimento.

Pilares Estratégicos para  
Expansão  Internacional

Vendas diretas para redes de varejo 

Crescimento de produtos com marca 

Parcerias estratégicas com importadores/
distribuidores 

Desenvolver a Seara como uma marca global de 
qualidade para aves, suínos e produtos preparados 

Estratégia específica para o desenvolvimento de 
novos mercados.
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Sistema integrado de produção de carne, com foco contínuo na qualidade e segurança dos 
produtos e sustentabilidade da cadeia produtiva

A produção de carne de aves da JBS Foods é verticalmente integrada, ou seja, a Companhia produz 
100% de suas matrizes, o que proporciona vantagens como: 

• Maior controle sobre a condição sanitária, reduzindo riscos de doenças;
• Maior controle sobre a condição nutricional das aves, trazendo ganhos de conversão alimentar, 

uniformização de lotes e redução em mortalidade; e
• Menor custo de matriz aviária em comparação ao restante do setor.

A Companhia está continuamente focada em manter altos níveis de segurança e de qualidade 
alimentar, fator essencial para atender às especificações dos clientes, prevenir contaminações e 
minimizar os riscos de epidemias de doenças animais. Para isso, emprega modernos sistemas de 
rastreabilidade para identificar rapidamente e isolar qualquer granja que apresentar preocupação 
com a qualidade ou com a saúde. Também monitora o tratamento das aves e dos suínos criados 
em todas as etapas de suas vidas e durante todo o processo de produção. Além disso, a JBS Foods  
se preocupa em estruturar as etapas de sua cadeia produtiva, de forma a promover o 
desenvolvimento sustentável. 

Histórico de sucesso na execução e integração de negócios e capacidade de crescer por 
aquisições e organicamente

A JBS Foods cresceu de forma relevante nos últimos dois anos, por meio de aquisições estratégicas 
de Companhias com elevado potencial de turnaround e que estão sendo integradas de forma  
bem-sucedida. Adicionalmente, a Companhia pode se beneficiar da expansão orgânica de  
suas operações, por meio do uso imediato da capacidade instalada disponível (especialmente 
advinda dos ativos adquirido/arrendados) e, principalmente, por meio de ganhos de produtividade 
e de eficiência.
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fevereiro
2013

Aluguel de 1 unidade de abate de aves da  
Tramonto – expansão na capacidade de produção  
de aves in natura 

Maio
2013

Aquisição de 1 unidade de abate e processamento  
de aves/suínos da BRF 

Maio
2012

Aluguel de 3 unidades de abate de frango, 2 plantas 
de processamento e 1 centro de distribuição da Doux 
Frangosul – expansão no segmento de aves no Brasil

Março
2013

Aquisição da Agrovêneto – expansão na capacidade  
de produção de aves in natura

Setembro
2013

Aquisição da Seara Brasil – expansão em  
produtos processados

Dezembro
2013

Aquisição da Massa Leve – expansão no  
segmento de massas  

Março
2014

Reestruturação societária e criação da JBS Foods. 

Aquisição da Sul Valle – expansão na capacidade de 
produção de aves e suínos in natura

abril
2014

Aquisição da Frinal – expansão na capacidade de 
produção de aves In natura

Janeiro
2014

Aluguel da planta da BR Frango no Paraná – expansão 
na capacidade de produção de aves in natura  

Julho
2014

Transferência da Excelsior da JBS S.A. para  
JBS Foods – expansão da capacidade de produtos processados

Aquisição da Avebom- expansão da capacidade de aves

Aquisição da Macedo Agroindustrial – expansão da 
capacidade de aves

Novembro
2014

Aquisição da Céu Azul Alimentos – expansão da 
capacidade de aves

outubro
2014

As datas mencionadas acima consideram o mês de aprovação do CADE ou a assinatura do contrato.
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Suporte do Grupo JBS, que tem histórico 
de sucesso em aquisições e proporciona 
experiência operacional e o aproveitamento 
de sinergias com plataforma global

A JBS Foods faz parte do Grupo JBS,  
o maior grupo de proteína animal do 
mundo2, que possui sólido histórico de 
sucesso em aquisições e integração de 
empresas adquiridas, com mais de 30 
aquisições nos últimos 15 anos. Além disso, 
o Grupo JBS tem histórico de sucesso em 
turnaround de empresas, como nos casos da 
Swift Beef Company, em 2007, e da Pilgrim’s 
Pride Corporation, em 2009, nas quais a 
integração bem-sucedida e captura de 
sinergias possibilitaram significativa geração 
de valor para os acionistas. 

Importante ressaltar que, de acordo com o 
relatório produzido pela revista Forbes - que 
avalia o desempenho de 950 produtoras 
de proteína animal em todo o mundo -, o 
Grupo JBS é atualmente o maior produtor 
de carne de aves, contando com operações 
nos Estados Unidos, México e Porto Rico, 
por meio de sua subsidiária Pilgrim’s Pride 
Corporation, e no Brasil, por meio da JBS 
Foods, que conta com clientes em mais de 
100 países. 

Esta plataforma globalizada de operações 
permite a troca de experiências entre 
as unidades e possibilita a adoção de 
melhores práticas e a busca pela excelência 
na produção de produtos de aves, além 
de sinergias nas negociações globais com 
contratos de frete marítimo e ingredientes 
para rações, dentre outros.

Administração experiente e especializada 
no setor, com foco em crescimento e 
rentabilidade

A JBS  Foods  reúne uma equipe  de 
a d m i n i s t r a d o r e s  c o m  p r o f u n d o 
conhecimento na produção de carnes de 
aves e suína, de produtos processados e 
na construção de marcas e distribuição de 
produtos neste setor, sendo que a maioria 
tem mais de 20 anos de experiência no setor. 

Sua atuação é pautada pelo foco em 
crescimento rentável e pela eficiência, 
e a Companhia acredita que esse é um 
dos principais fatores responsáveis 
pelo crescimento da plataforma, pelos 
resultados, pela otimização das operações 
e pela integração bem sucedida das 
aquisições recentes. 

O  G r u p o  J B S  t e m  h i s t ó r i c o  d e 
sucesso nas aquisições. Na Pilgrim’s 
Pride Corporation, por exemplo, o 
valor da participação de 75,5% do 
seu capital  social  detido pela JBS 
ao final de dezembro de 2014 era, 
aproximadamente, 481% superior 
ao valor total do investimento inicial 
despendido na aquisição. 

2. Considerando o critério “vendas”, segundo publicado pela revista Forbes
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A Companhia adota a Política de Gerenciamento de Risco do Grupo JBS, 
que orienta a atuação em relação às transações celebradas por nós e 
que exige a diversificação de transações e contrapartes.

A Diretoria de Controle de Riscos da acionista controladora, JBS S.A., é 
responsável por mapear os fatores de risco que possam levar a resultados 
financeiros prejudiciais em diversas áreas de atuação e também por propor 
estratégias para mitigar tais exposições. Suas propostas são submetidas à 
avaliação da Comissão de Gestão de Riscos para posterior aprovação pelo 
Conselho de Administração, supervisionando a implementação das novas 
soluções, observando limitações de alçada e as diretrizes da Política de 
Gestão de Riscos.

A seguir são apresentados os principais riscos identificados e geridos.

Principais Fatores de Risco

• Variação nas condições políticas, econômicas e regulatórias 
brasileiras.

• Flutuação cambial e variações políticas e econômicas nos países para 
os quais exporta.

• Volatilidade dos preços de Commodities - como grãos, milho, farelo de 
soja e suínos vivos -, que correspondem aos maiores componentes 
individuais do nosso custo de produção. 

• Dificuldade na obtenção ou renovação de autorizações sanitárias e 
ambientais em todos os níveis de governo necessárias para operação 
do negócio.

Em relação aos riscos financeiros, a Companhia adota estratégia de 
proteção patrimonial (hedge) contra riscos das variações de taxas 
de câmbio, dos riscos de crédito, das taxas de juros, dos preços de 
commodities, entre outros. 

Essa estratégia visa proteger o patrimônio da JBS Foods e vai desde 
análises detalhadas das demonstrações financeiras dos clientes com 
os quais negocia, passando por consultas a órgãos de monitoramento 
de crédito e risco até a eliminação de exposições em mercados futuros 
em bolsa de valores e mercadorias. No que tange aos riscos ambientais 
e de obtenção de licenças de operação, a Companhia conta com um 
rigoroso processo de gestão que garante o cumprimento das legislações 
socioambiental e sanitária brasileira e internacional. Conheça as 
iniciativas desenvolvidas para gestão da qualidade e responsabilidade 
pelo produto no capítulo “Qualidade e segurança dos produtos”.

Gestão de Riscos
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A JBS Foods acredita que seu crescimento deve ser associado ao desenvolvimento sustentável de suas 
ações. Para isso, adota boas práticas de governança e tem como linhas mestras a transparência junto 
a todos os públicos com os quais se relaciona e os investimentos constantes na melhoria da cadeia 
produtiva de suas unidades, com ênfase na redução de impactos ambientais, além de buscar formas 
de estreitar a relação com seus colaboradores, fornecedores e a comunidade em geral. 

A política de sustentabilidade da Companhia tem como premissas uma atuação ecologicamente viável 
e correta, socialmente justa e culturalmente aceita, posicionamentos que sempre fizeram parte do 
desenvolvimento e crescimento da JBS Foods em todos os locais em que atua.

A preocupação em buscar a sustentabilidade da Companhia, portanto, está presente em todas as 
fases do processo de produção, desde a compra de matérias-primas até o produto final que chega 
aos seus consumidores.

Sustentabilidade



Fábrica de produtos processados, unidade de Jaguariúna (SP)
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A qualidade e segurança alimentar dos produtos é princípio básico a ser 
cumprido e assegurado para garantir a sustentabilidade da Companhia. O 
papel da JBS Foods como uma das maiores empresas de alimentos do país 
é disponibilizar aos seus consumidores produtos da mais alta qualidade, 
garantindo praticidade, sabor e segurança do alimento. 

Por isso, a Companhia conta com uma gestão rigorosa da qualidade em toda 
a cadeia de produção, iniciando esse processo através da identificação dos 
desejos do consumidor, a compra de matéria-prima de qualidade assegurada, 
passando pelos rígidos controles no processo produtivo, estendendo-se até 
os cuidados na distribuição e apresentação do produto nos pontos de venda.

A  C o m p a n h i a  d e s e n v o l v e 
u m  p r o g r a m a  d e  P e s q u i s a 
e  D e s e n v o l v i m e n t o  p a r a  a 
criação de novas tecnologias 
e produtos, com o objetivo de 
ganhar eficiência, produtividade 
e qualidade em sua oferta e 
operação. Em 2014, aumentou 
seus investimentos em mais de 
60% no desenvolvimento de cerca 
de 200 projetos e no lançamento 
de 30 linhas de produto, sendo 
12 com projetos de inovação 
tecnológica, totalizando um total 
de 100 novos produtos lançados 
no ano.

Qualidade e Segurança dos Produtos



Qualidade que 
surpreende

1. Conhecer 
os desejos do 
consumidor

3. Observar as 
melhores práticas na 
criação e processamento 
dos animais

5. Incentivar e 
garantir a gestão dos 
fornecedores alinhada 
aos princípios JBS Foods 

7. Distribuir os 
produtos e expô-los  

nos pontos de venda 
com o cuidado em 

todas as etapas 
logísticas para 

manter a qualidade e 
segurança alimentar 

dos produtos

2. Comprar 
matérias-primas – 
insumos agrícolas 
para  alimentação 
dos animais – de 
qualidade garantida 

4. Garantir boas práticas 
no transporte agropecuário 

6. Levar para  a 
linha de produção 
a observação dos 

princípios de qualidade, 
mantendo a conquista 
das melhores práticas 

adotadas em todo o 
ciclo 

8. Conhecer a 
opinião e índice de 

satisfação  dos clientes 
e consumidores 
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Consumidor Final

A JBS Foods busca continuamente conhecer 
as expectativas e necessidades de seu público 
consumidor, levando, em qualquer região 
que esteja, qualquer que seja sua cultura ou 
ritmo de vida, um alimento nutritivo, com 
a qualidade, sabor, garantia de segurança 
alimentar e praticidade no preparo.

Para conhecer essas expectativas, a empresa 
promove, frequentemente, pesquisas entre 
consumidores atuais e potenciais, por meio de:

1. Pesquisas de marketing e posicionamento 
de marca para conhecer os hábitos 
e  p e r f i l  d e  s e u  p ú b l i c o  e ,  a s s i m , 
desenvolver produtos com a praticidade 
e tempo de preparo esperados e no 
sabor e tipo preferidos pelo público. 

2. Pesquisas sensoriais e pesquisas às 
cegas (teste afetivo) para identificar, 
em nível detalhado, as preferências de 
sabor de diferentes amostras do público 
consumidor e dessa forma desenvolver 
fórmulas de produção que continuamente 
superem as expectativas. 

Com o conhecimento adquirido sobre as 
preferências e demandas do consumidor, 
captado sob forma de expressões e desejos 
– mais prático, mais fresco, mais saboroso, 
entre outros –, a equipe de P&D da JBS 
Foods faz o desdobramento e transforma 
essas informações em aspectos técnicos 
que dão origem  a formulação e modelagem  
dos produtos.

Cliente Food Service

Os produtos JBS Foods, com o mesmo rigoroso 
padrão de qualidade, também alimentam a 
rede de food service, restaurantes e padarias 
que atendem ao público consumidor final.

Neste segmento a empresa serve a grandes 
redes reconhecidas mundialmente pela 
qualidade, tais como Outback, Applebee’s, 
Subway, Burguer King, dentre outras.

Com o objetivo de prover seus produtos, a 
Companhia oferece atendimento personalizado 
por meio de gerentes de contas globais, 
agregando mais valor ao negócio, combinando 
melhor qualidade com melhores condições 
comerciais. 

Essas contas são formadas por equipes 
comerciais focadas em detectar as necessidades 
dos estabelecimentos e criar as melhores 
soluções, facilitando o dia a dia do negócio e 
levando ao público final a garantia da qualidade 
JBS Foods.

1. Inteligência de Mercado : 
Conhecendo os Desejos do  
Consumidor e dos Clientes

A Companhia atende clientes no 
mundo todo, desenvolvendo um 
relacionamento próximo, que busca 
conhecer suas necessidades, demandas 
e as expectativas dos consumidores, 
aplicando em sua atuação as melhores 
práticas para garantir qualidade e 
segurança alimentar.
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Clientes Varejistas 

Os varejistas, que levam os produtos JBS 
Foods ao cliente final por meio de seus pontos 
de venda também recebem a atenção da 
Companhia, que prima por todos os detalhes 
na oferta do produto.

Hoje a empresa atende a maioria das lojas 
de autosserviço do país com profissionais 
qualificados, responsáveis pelo manuseio e 
pela reposição de produtos nas prateleiras do 
nosso cliente.

Ao longo de 2014, o núcleo de atuação da 
Companhia em relação a esse público foi 
estreitar seu relacionamento com os grandes, 
médios e pequenos varejistas para aumentar a 
confiança na oferta da JBS Foods. Dentre muitas 
ações, a empresa participou de grandes feiras 
regionais em cidades como Belo Horizonte, 
Salvador, Fortaleza e Porto Alegre.

Em dezembro de 2014, foi realizada 
campanha interna #vempropdv, 
em que funcionários voluntários de 
diversas áreas da Companhia visitaram 
pontos de venda três vezes, avaliando 
a exposição dos produtos e interação 
dos promotores com os consumidores, 
de maneira a apoiar a melhoria desses 
aspectos. A campanha teve o objetivo 
de aumentar o engajamento de todos 
na importância da tomada de decisão 
do consumidor, ponto final da cadeia 
e essencial ao alcance de bons e 
crescentes resultados.

A JBS Foods part ic ipou da Feira 
APAS 2014 (Associação Paul ista 
de Supermercados), maior evento 
mundial do setor supermercadista, 
apresentando aos clientes de todo  
o País seus principais lançamentos  
e os diferenciais de qualidade que  
eles oferecem.

A Companhia ampliou esforços para permitir a 
programação e eficiência nas entregas e, assim, 
refletir em uma maior e melhor disponibilidade 
do produto no ponto de venda, reduzindo o 
desperdício ao evitar problemas na entrega e 
estocagem do produto e levando a qualidade 
JBS Foods ao consumidor final regularmente. 
Citamos como exemplo dessa evolução o 
aumento no número de pedidos, garantindo 
que os mesmos sejam entregues no prazo 
e condições esperadas, passando a contar 
com mais itens expostos no ponto de venda, 
com regularidade e variedade, permitindo ao 
consumidor ter sempre o produto desejado na 
ocasião da compra. 
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As fórmulas de rações são desenvolvidas para 
atender os requerimentos nutricionais dos 
animais, com o objetivo do bom desempenho 
zootécnico dos planteis, bem como fornecer 
segurança alimentar e bem-estar animal. A 
escolha, compra, estocagem e uso dos insumos 
agrícolas para alimentação dos animais exige que 
a qualidade da matéria-prima esteja assegurada, 
respeitando, portanto, as especificações técnicas 
dos ingredientes definidas pela empresa, já que 
a ração originada a partir dos insumos agrícolas 
é de suma importância para garantia de um 
produto seguro e produzido no tempo esperado 
e planejado.

Para alcançar as melhores práticas de segurança 
alimentar desde a compra de insumos agrícolas, 
100% dos ingredientes para fabricação de 
rações são inspecionados no recebimento e 
os fornecedores devem obedecer aos padrões 
def in idos nos processos da Companhia 
(Especificações Técnicas). Esse alinhamento 
de padrões e aprovação dos fornecedores é 
monitorado por meio de visitas e auditorias e 
também pela avaliação de amostras das matérias-
primas (planos de verificação), garantindo que as 
exigências da JBS Foods sejam atendidas. 

Na originação dos insumos para ração, são 
estudadas as melhores condições comerciais para 
minimizar, sempre que possível, o repasse nos 
preços ao consumidor, já que estes representam 
os maiores custos para produção e que, por serem 
commodities, estão sujeitos a diversas variações 
de preço de acordo com as safras e mercados. 
Portanto, para cada produto especificado nos 
padrões de qualidade vindos da área de nutrição, 
a Companhia negocia com diversos fornecedores 
para garantir as melhores circunstâncias, sempre 
atentando ao padrão de qualidade que a JBS 
Foods exige.

2. Insumos Agrícolas de Alta 
Qualidade para Alimentação Animal

Em 2014, foram realizadas 205.877 inspeções 
no recebimento de insumos agrícolas e outros 
ingredientes e materiais para produção  
da Companhia, que registraram conformidade  
de 99,48%.
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Em 2014, a JBS Foods desenvolveu um projeto 
que solidificou a operação e permitiu ganhos 
na qualidade dos produtos por meio da 
revisão de procedimentos e padrões de criação 
animal, da identificação de melhores práticas, 
do treinamento de funcionários e produtores 
integrados e da busca de oportunidades para 
a melhoria contínua dos processos para atingir 
desempenho zootécnico de excelência em suas 
granjas próprias e em seus mais de 10.000 
produtores integrados de aves e suínos.

Isso foi possível pela revisão das estruturas e das 
premissas operacionais para a agropecuária, 
contando com as sinergias produzidas, advindas 
do conhecimento de profissionais de diferentes 
culturas e processos.

Além disso, na agropecuária, a JBS Foods 
focou também na estruturação dos processos 
de pesquisa, para assertividade das decisões 
e captura de novas oportunidades, e a 
modernização dos processos produtivos e dos 
parceiros para a excelência das operações. Com 
isso, a Companhia pode identificar as melhores 
práticas para ganhar eficiência e assegurar 
qualidade, bem-estar animal e segurança 
alimentar.

Essas quatro palavras-chave, que orientaram 
o ano, foram alcançadas por princípios básicos 
adotados na criação dos animais e monitorados 
continuamente pela equipe técnica da JBS 
Foods.

Neste sentido, citamos a seguir alguns 
fundamentos e ações estratégicas conduzidas 
durante o ano de 2014:

• Investir em seleção de linhagens que possam 

3. Melhores Práticas na  
Criação Animal

garantir animais que se desenvolvam com 
saúde, bem-estar animal, alta performance 
zootécnica e que possam fornecer alimentos 
de alta qualidade.

• Utilização de insumos fornecidos em sua 
totalidade pela companhia, desde pintos,  
ração, medicamentos e vacinas necessários 
e  assistência técnica e veterinária durante 
todo o período de criação dos animais.

• Foco nos 5 princípios de liberdade do bem-
estar animal
 1. Serem livres de medo e estresse.
 2. Serem livres de fome e sede.
 3. Serem livres de desconforto.
 4. Serem livres de dor e doenças.
 5. Terem liberdade para expressar seu  
 comportamento ambiental.

• Fornecer alimentação e água em quantidade 
adequada e com qualidade. A JBS Foods tem 
programas de monitorias de rotina para 
verificação da qualidade da água e ração e 
seus ingredientes por meio de processos 
de análise desenvolvidas nos laboratórios 
pró pr io s  da  Co mpanhia  e  também 
laboratórios externos de reconhecida 
capacidade. Toda a alimentação fornecida 
aos animais é balanceada e definida por 
nutricionistas, sempre disponível e de fácil 
acesso.

• Garant ir  a  saúde animal  em todo o 
processo, focando especialmente em 
ações preventivas, desde a limpeza e 
descontaminação dos ambientes em que 
vivem os animais, garantindo um local seco, 
arejado, e com temperatura adequada 
até a garantia de boas condições de 
transporte, a redução de stress e o cuidado 
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contínuo ao longo de toda sua vida. O uso 
de medicamentos, antibióticos e vacinas 
seguem orientações de veterinários, sempre 
visando sua menor utilização. Em 2014 
houve um uso significativamente menor de 
antibióticos pela companhia em relação ao 
ano anterior.

• Garantir que todos os procedimentos estejam 
sendo cumpridos para reduzir ao máximo 
o risco de que qualquer contaminação 
química ou biológica chegue aos planteis.

• D e f i n i ç ã o  d e  p l a n o s  p r e v e n t i v o s , 
estabelecimento de metas de saúde animal 
mais rígidas, realização de avaliações 
constantes em toda a cadeia. Com isso a 
Companhia conquistou padrões de sanidade 
superiores com ações preventivas e de 
qualidade dos ambientes de criação.

Todas as linhas de frango da Companhia são 
desenvolvidas a partir das melhores práticas de 
criação animal e livres de hormônios conforme 
determinado pela legislação brasileira.

Essas práticas são adotadas em nossas 
granjas e por todos os produtores integrados 
à Companhia, que são orientados por meio 
de documentos  denominados Orientações 
Técnicas (OTs), fichas de acompanhamento 
do lote, manual de controle de pragas, 
formulário para acompanhamento de 
manutenção dos equipamentos da granja, 
de limpeza da granja e de Segurança e 
Emergência. 

Os produtores integrados recebem 
assistência técnica e treinamento, além de 
serem periodicamente visitados pela equipe 
tecnica de maneira rotineira. Nesta equipe 
estão aproximadamente 300 profissionais 
de campo da JBS Foods, que verificam se 
a prática está de acordo com os princípios 
exigidos pela Companhia e orientando aos 
produtores nas melhores práticas. Em 2014, 
foram realizadas mais de 250 mil visitas.

BEM ESTAR ANIMAL NA SUINOCULTURA
A carne de suínos produzida pela JBS 
S.A. atende a uma base de clientes 
diversificados, os quais solicitam uma 
ampla gama de atributos para os 
produtos, incluindo carne suína sem 
ractopamina, carne suína premium 
e carne produzida com base em 
diferentes sistemas de produção. A 
Companhia origina suínos de produtores 
independentes, produz em parceria com 
produtores integrados e em granjas 
próprias. Dentre os diferentes sistemas 
de produção de suinos, estão sistemas 
convencionais de gestação, sistema 
com gestação coletiva e sistemas 
mistos. A JBS alinha a qualidade dos 
produtos e dos processos de produção 
conforme demanda dos clientes. Em 
todas as operações, a interação humana 
responsável é o factor mais importante 
para salvaguardar o bem-estar animal. 
No tocante a gestação coletiva a Seara 
tem investido em projetos novos e 
em adequações para aumentar a 
produção em baias coletivas. Hoje, 
possui mais de 40% da sua cadeia 
de fornecimento adaptada para este 
sistema. Novos projetos ou ampliações 
são construídos seguindo este padrão 
e em adicional, a empresa irá investir 
na adequação de todas as suas granjas 
próprias até 2016. Também continuará 
apoiando seus parceiros, para viabilizar 
as transformações para a gestação 
coletiva. Estamos preparados para 
atender a demanda de nossos clientes e 
trabalhando para adequar os processos, 
buscando assegurar a qualidade, 
não agregar custos aos produtos e a 
sociedade e tendo em consideração a 
sustentabilidade dos fornecedores.
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Os motoristas e equipes responsáveis pelo 
transporte dos animais são orientados 
de acordo com as melhores práticas de 
transporte seguro, com o objetivo de garantir 
a segurança nas estradas e o bem-estar 
animal durante o tráfego. Em 2014, não foi 
registrado nenhum acidente na frota em 
atuação a serviço da Companhia.  

Iniciativas para o Bem-Estar Animal

A JBS Foods acredita que as melhores práticas de 
bem-estar animal são também as melhores práticas 
para o sucesso nas suas operações. Assim, as adota 
juntamente a técnicas de produção alinhadas ao bem-
estar animal em suas granjas e em seus integrados, e 
tem como princípio e política em toda a sua operação 
o atendimento aos princípios do abate humanitário. 
Esse é um aspecto fundamental para a companhia, 
que trata o tema com extremo rigor desde a produção 
dos pintos e leitões  até o momento do abate dos animais.

Em todas as suas unidades de processamento, 
a  Companhia  adot a  concei tos  técnicos  e 
religiosos (para mercados específicos), buscando  
atender condições aos rigorosos princípios de 
liberdade animal.

Todas as aves são criadas em ambiente 
climatizado, com as melhores condições 
de iluminação, ventilação, temperatura 
e higiene.

O processo de debicagem não é reali-
zado em granjas de corte. Nas granjas 
de produção se utiliza de procedimen-
to a laser apenas em machos, evitando 
que a fêmea seja machucada durante 
a reprodução sexual. Essa prática é a 
mais moderna hoje praticada no mer-
cado e está em linha com as práticas de  
bem-estar animal.

O corte de dentes não é uma prática 
empregada em granjas produtoras de 
leitões da JBS Foods. Adaptações no 
manejo permitiram o abandono dessa 
prática. Somente em situações especifi-
cas é realizado desgaste das pontas dos 
dentes, processo com mínimo de des-
conforto aos animais e de grande con-
tribuição para a qualidade e bem-estar 
dos próprios leitões e de suas mães.
O corte de cauda ainda é utilizado com 
o objetivo de evitar problemas nos 
suínos adultos, uma vez que a manu-
tenção do rabo intacto pode facilitar 
a prática de canibalismo entre os ani-
mais. Esse procedimento por isso é 
reconhecido internacionalmente como 
a melhor prática para garantir a produ-
ção dentro dos padrões modernos de 
bem-estar animal.
Em relação a castração cirúrgica, essa 
prática também não é corrente nos 
processos de produção de leitões na 
JBS. A prática corrente é o procedimen-
to imunológico.

Aves

Suínos
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A JBS Foods promove a gestão do transporte 
agropecuário observando as melhores práticas 
para garantir o bem-estar animal e a qualidade 
do produto, de maneira que não haja exposição 
a más condições, lesões e machucados que 
deteriorem o potencial de produção de cada 
animal, comprometendo assim seu bem-estar.

Para isso, os motoristas e os funcionários que 
carregam e descarregam os caminhões passam 
por treinamento para o manuseio e condução, 
observando princípios de bem-estar animal, com 
o objetivo contínuo da não existência de incidentes.

4. Transporte Agropecuário

O transporte dos animais para as 
unidades de processamento é realizado 
em caminhões higienizados, com espaço 
suficiente e carregadores e motoristas 
treinados em bem-estar animal.

O planejamento logístico da Companhia observa 
as melhores rotas, origens e destinos visando 
reduzir ao máximo o tempo que os animais 
passam em trânsito.

5.Gestão de Fornecedores Críticos 
A Companhia identificou fornecedores críticos 
com potencial de interferir na qualidade do 
produto, e os monitora de acordo com os 
princípios de compra da JBS Foods. A seguir 
são apresentados exemplos desses princípios 
observados em diferentes etapas da operação:

• Embalagens: a área de P&D desenvolve as 
especificações técnicas necessárias para a 
compra de embalagens, assegurando que a 
gramatura, espessura, resistência, e demais 
características do material sejam adequadas, 
garantindo a integridade e conservação do 
produto final.

• Ingredientes para composição dos produtos: 
a Companhia avalia as especificações de 
qualidade dos ingredientes adquiridos de 
terceiros, tais como leite, queijo, carne, farinha, 
dentre outros. Os principais pontos avaliados 
são a segurança microbiológica, físico química 
e de resíduos, necessárias para capacitar 

o ingrediente ao uso. Continuamente a 
Companhia realiza testes nos ingredientes 
recebidos. Assim, busca garantir a qualidade 
e segurança dos seus produtos, exigindo as 
melhores práticas de seus fornecedores.

Além disso, para avaliar os produtos antes 
de sua l iberação, testes sensoriais são 
rotineiramente realizados pela Garantia 
da Qualidade nas plantas fabris, incluindo 
avaliação de aparência, cor, textura, sabor, 
dentre outros.

• Transportes: além das práticas de transporte 
agropecuário, apresentadas no item cinco 
deste capítulo, os motoristas e carregadores 
que levam os produtos até os pontos de venda 
passam por treinamentos periódicos sobre 
manuseio, armazenagem nos caminhões, 
h ig iene e apresentação,  garant indo a 
manutenção da qualidade dos produtos até 
seu destino final no ponto de venda. Saiba mais 
no item sete deste capítulo. 
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A JBS Foods também desenvolve iniciativas voltadas à melhoria da eficiência e gestão da rotina nas fábricas 
com o objetivo de garantir a qualidade no processo em todas as etapas. A seguir são apresentadas as 
principais iniciativas realizadas:

6. Qualidade e Segurança 
na Produção

A Companhia lançou, em julho de 2014, 
o Prêmio Excelência, que mediu ao final 
do ano o desempenho das unidades da 
Diretoria Industrial em duas categorias: 
meios e resultados.  Na primeira,  é 
avaliado o atendimento ao checklist de 
gestão, enquanto na segunda mede-se 
o percentual de atendimento às metas.  
Foram premiadas as unidades em 1º, 2º e 
3º lugar de cada categoria, estimulando a 
busca pela excelência nas fábricas. 

de cada etapa, inclusive na embalagem dos 
produtos e envio para a expedição.

• Programa de reciclagem anual de boas práticas 
para todos os funcionários das fábricas, com 
a finalidade de garantir o entendimento e o 
atendimento consciente dos requerimentos 
necessários para se trabalhar em área produtiva 
de alimentos, tais como higiene pessoal, acesso 
controlado à planta sem adornos, sem pinturas, 
com o uso adequado de uniformes, proteção 
de cabelo, higiene das mãos, botas, máscaras 
e atitudes corretas para a manipulação dos 
produtos.

• Investimento na aquisição e manutenção 
de uma estrutura com alta tecnologia e 
maquinários modernos.

• Realização de monitoramentos sensoriais nas 
unidades de forma a certificar que o padrão 
estabelecido esteja sempre conforme no 
produto final.

Iniciativas Desenvolvidas nas Fábricas:

A área de qualidade, a partir das especificações 
determinadas pela área de P&D, define processos 
minuciosos para observação dos parâmetros de 
controle e das características de qualidade em todo 
o processo produtivo, além de treinar as equipes 
responsáveis, possibilitando observar na produção 
em larga escala sempre um mesmo padrão, linear 
e de alta qualidade.

Avaliação de produtos: em 2014, foi realizada 
a avaliação dos projetos de cerca de 30 produtos 
considerados prioritários, que representam mais 
de 70% do volume de produção da JBS Foods. 
Alguns produtos tiveram seus padrões técnicos e 
de comercialização redefinidos em um processo 
que envolveu mudanças na matéria-prima, sabor, 
ingredientes, embalagens, composição e no próprio 
processo de produção e distribuição.
As oportunidades de melhoria nos produtos haviam 
sido detectadas nos testes cegos com consumidores. 

Após a reformulação, esses testes foram refeitos 
e apontaram melhoras na qualidade percebida, 
igualando-se ou superando a concorrência.

Padrão de qualidade em larga escala: manter o 
padrão de qualidade definido para uma produção 
de larga escala em diversas fábricas é um grande 
desafio e, ao mesmo tempo, essencial para a 
qualidade e segurança do produto final. Por isso, a 
JBS Foods desenvolve várias iniciativas, tais como:

• Treinamento contínuo das equipes fabris sobre os 
padrões a serem observados e os procedimentos 
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O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) certificou quatro 
laboratórios de alimentos da JBS Foods no ano, segundo a Norma ABNT NBR ISO 17025, 
atestando a competência nos ensaios. A certificação gera confiança ao mostrar a adequação 
da Companhia aos melhores padrões globais e foi alcançada por meio do foco na gestão da 
qualidade, com destaque para a competência técnica.
Atualmente, cinco laboratórios da JBS Foods têm esta acreditação e estão previstas auditorias 
em mais dois em 2015. 
Em 2014, foram realizadas 1,3 milhões de análises.

  Atendimento às leis e certificações globalmente reconhecidas

A JBS Foods conquistou e mantém certificações importantes que atestam a confiabilidade dos 
controles aplicados e dos resultados encontrados: 

• Smeta – programa de incentivo a processos 
de auditoria de comércio ético, visando 
apoiar o gerenciamento dos dados sobre 
práticas de trabalho em suas cadeias de 
suprimentos.

• ISO 17.025 - certificação de Requerimentos 
gerais para Laboratórios de Ensaio e 
Calibração. 

• Certificações específicas dos clientes 
específicos, que somam 65 certificados, 
ent re  os  qua is  BRC-Br i t ish  Retai l 
Consortium, Global GAP, McDonalds, 
YUM! -  KFC,  CFM -Compound Feed 
Manufactura, TESCO, Bem-Estar Animal, 
SWA-Social Work Place Accountability.

• ISO 14.001 – certificação para auxiliar 
empresas a identificar, priorizar e gerenciar 
seus riscos ambientais como parte de suas 
práticas usuais.

• Global Gap – certificação agropecuária que 
considera normas específicas para minimizar 
os impactos negativos das operações 
agrícolas no meio-ambiente, reduzir o 
uso de insumos químicos e garantir uma 
abordagem responsável dos assuntos de 
saúde e segurança dos colaboradores e de 
saúde animal.

• BRC – certificação das plantas processadoras, 
que busca garantir a melhoria contínua 
em sistemas de gestão de segurança do 
alimento, eficiência de custos na produção, 
transparência no atendimento às leis e 
garantia de alimentos seguros.

• Swiss Law – legislação exigida pela Suíça 
para garantir a segurança al imentar 
e a rastreabil idade de toda a cadeia 
agropecuária e seu gerenciamento de 
resíduos

• CFM – certificação da cadeia de fábrica 
de rações que normatiza fabricantes de 
componentes alimentares para garantir a 
segurança do produto.
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Para completar o ciclo de qualidade e levá-la ao consumidor final, as iniciativas de melhoria da 
eficiência e gestão da Companhia se estendem das fábricas aos centros de distribuição e pontos 
de venda, por meio da garantia de qualidade no processo.

7. Distribuição nos Pontos de Venda

A JBS Foods adotou um sistema de 
monitoramento de entregas em 
tempo real que rastreia os veículos 
e  m o n i t o r a  s u a  t e m p e r a t u r a , 
controlando a cadeia de frio online. A 
tecnologia permite agilizar a resolução 
de possíveis problemas, reduzir a 
devolução de produtos, ampliar a 
segurança além de gerar relatórios 
com informações estratégicas sobre 
a operação. 

Em 2014, por meio de um projeto 
de P&D, a JBS Foods realizou a 
reformulação das embalagens e do 
modelo de organização de palete em 
sua logística, que tiveram resultados 
expressivos na redução do consumo 
de  mater ia is  provenientes  da 
madeira.

Iniciativas Desenvolvidas na 
Distribuição e nos Pontos de Venda: 

• Renovação  da  f ro ta  de  caminhões , 
padronização de sua identidade visual e 
estruturas internas.

• Padronização dos distribuidores, treinamento 
dos motoristas e acompanhamento de 
entrega nas rotas para garantir melhores 
práticas.

• Redefinição das malhas, rotas e centros de 
distribuição, que geraram maior eficiência 
e melhoria na qualidade do produto além 
do aproveitamento de sua vida útil, levando 
aos pontos de venda produtos com data de 
validade mais longa. Conheça mais sobre 
esse projeto no capítulo Ecoeficiência nos 
processos.

• Treinamento dos fornecedores de logística 
para direção preventiva, objetivando prevenir 
acidentes na estrada durante o transporte 
das cargas.
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O ciclo para a melhoria da qualidade é constante, e ocorre por 
meio de avaliações da satisfação dos clientes e consumidores 
com os produtos oferecidos, alimentando assim um processo 
de melhoria contínua.

Os resultados de 2014 atestam o sucesso dos esforços 
apresentados ao longo deste capítulo, que resultou na melhoria 
da qualidade, da aceitação e satisfação dos consumidores e 
na expansão do mercado. Nesse período, a JBS Foods realizou 
uma pesquisa, conduzida pelo Instituto Millward Brown, que 
monitorou a evolução das marcas nos mercados de frios, 
embutidos, pratos prontos, hambúrgueres, empanados  
e frangos. 

O resultado mostrou que a Seara triplicou em preferência do 
consumidor no segundo semestre do ano e que praticamente 
todos os indicadores de desempenho da marca apresentaram 
evolução, conforme os seguintes resultados: 

• Segundo lugar em top of mind 

• Índice mostra que 90% dos consumidores consideram 
Seara no momento da compra

• A marca Seara é considerada a marca da mulher moderna

Adicionalmente, testes afetivos realizado em laboratórios, por 
meio da equipe de P&D, mostraram que os produtos JBS Foods 
tem apresentado desempenho e aceitação igual ou superior aos 
principais concorrentes nas principais categorias.

8.Avaliação de Satisfação 
do Cliente e Consumidor
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Pilares da Cultura JBS
A cultura da JBS orienta o dia a dia das pessoas que fazem o ne-
gócio da Companhia crescer e se sustentar com qualidade em 
todos os aspectos. 
Foi um conjunto de atitudes e comportamentos que fizeram 
com que a JBS Foods e o Grupo JBS, do qual faz parte, se tor-
nassem empresas globais, referências em seu setor de atuação, 
reconhecidas pela prioridade nas melhores práticas e nos mais 
adequados comportamentos para enfrentar os contínuos desa-
fios da Companhia, além de gerar valor, desenvolvimento pes-
soal e profissional a todos os envolvidos.

Cultura JBS
NOSSA MISSÃO

Sermos os melhores naquilo que nos propusermos a fazer, 
com foco absoluto em nossas atividades, garantindo os melho-
res produtos e serviços aos clientes, solidez aos fornecedores, 
rentabilidade aos acionistas e a oportunidade de um futuro 
melhor a todos os nossos colaboradores. 

NOSSAS CRENÇAS

• Foco no detalhe 

• Mão na massa 

• As coisas só são conquistadas com muito trabalho 

• Pessoa certa no lugar certo

• Paixão pelo que faz 

• Atitude é mais importante que conhecimento 

• Líder é quem tem que conquistar seus liderados 

• Liderar pelo exemplo 

• Foco no resultado 

• Trabalhar com gente melhor que a gente 

• Acreditar faz a diferença 

• Produto de qualidade 
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NOSSOS VALORES

 Determinação
É obstinado, entrega resultados superiores e cumpre seus 
compromissos. Faz as coisas acontecerem, busca alternati-
vas para os problemas e engaja as pessoas em prol de um 
objetivo comum. Tem senso de urgência, atitude de dono e 
não desiste nunca.

 Simplicidade
Faz as coisas acontecerem de forma simples e prática, é 
mão na massa, vai direto ao ponto, descomplica e desburo-
cratiza respeitando as normas.

 Disponibilidade
É receptivo, acessível, disponível, não tem dia e não tem 
hora, está sempre pronto e tem o trabalho como priorida-
de.  Está aberto ao novo, às mudanças e motivado para no-
vos desafios. 

 Humildade
Sabe ouvir, é atencioso, considera a opinião dos outros, não 
importa quem fez, importa que fizemos. Não tem vergonha 
de perguntar e nem de dizer que não sabe. Não é arrogan-
te nem vaidoso e age com respeito. Não se preocupa com  
status, nem se acha dono da verdade. Prioriza o nós e não eu.

 Franqueza 
É direto, sincero, verdadeiro e transparente em suas rela-
ções, sempre com respeito, de forma positiva, agregadora 
e acolhedora.  Não se omite, expressa suas opiniões mes-
mo quando contrária aos demais. Sabe dizer não.

 Disciplina
Cumpre o combinado, é pontual com horário e seus com-
promissos. Executa suas tarefas de forma disciplinada. É 
focado, pragmático, otimiza o tempo, atividades e recursos. 
Entrega resultados, não cria justificativas nem desculpas.

 Atitude de Dono
Comprometido com o resultado, conhece com profundida-
de aquilo que faz e tem a visão do todo. Age com obstina-
ção, disciplina e foco no detalhe. É mão na massa, busca 
sempre ser o melhor naquilo que faz e não desiste nunca. 
Está sempre disponivel e dá o exemplo. Se indigna, não se 
conforma, não fica quieto ou se omite quando vê algo que 
não funciona bem ou possa ser melhorado. É atento aos 
gastos e na economia de cada centavo. Está engajado com 
a cultura da organização.

Em 2014,
 
a JBS Foods realizou dois eventos, 
envolvendo mais de 1.600 líde-
res, com o objetivo de fortalecer 
e promover a vivência prática da 
cultura da Companhia. Os líde-
res que participaram dos encon-
tros têm o papel fundamental 
de disseminar os pilares da cul-
tura entre todos os colaborado-
res, muitos vindos de empresas  
adquiridas pelo Grupo. 

Os encontros foram motivados 
pelo Grupo JBS, controlador da 
JBS Foods, que levou os líderes 
das empresas a um talk-show 
com os principais executivos, que 
juntos, participaram de dinâmi-
cas e exercícios para refletir so-
bre a cultura JBS. 

ética

O Manual de Conduta Ética da 
Companhia apresenta atitudes 
alinhadas aos princípios da JBS 
Foods que seus representantes 
devem observar ao se relaciona-
rem com outros públicos, descre-
vendo valores e princípios, regras 
e orientações básicas sempre 
pautadas em uma conduta ética.
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Pessoas que Fazem  
a Companhia
A JBS Foods tem sua trajetória marcada pela força das pessoas na 
construção da eficiência operacional, qualidade e resultados, con-
quistados em um cenário de transformação. Nos últimos anos, a 
Companhia ampliou seu crescimento por meio de aquisições de 
empresas do setor e, para consolidar o alto desempenho que es-
pera de seu negócio, identificou as melhores práticas por meio da 
troca de experiência entre seus profissionais, que trouxeram na 
bagagem diferentes culturas, vivências e muita qualificação.

Hoje mais de 61 mil funcionários fazem parte da JBS Foods que, 
alinhados à cultura da empresa, levam qualidade para surpre-
ender a todos os públicos que se relacionam com a Companhia: 
clientes, consumidores, fornecedores, parceiros, acionistas, ór-
gãos governamentais, dentre outros.

A seguir apresentamos as diretrizes de gestão de pessoas da 
Companhia observadas na rotina de trabalho dos colaboradores 
JBS Foods, as principais iniciativas desenvolvidas e os indicadores 
alcançados no ano de 2014.

Em 2014, reflexo de um intenso traba-
lho de disseminação da cultura do Gru-
po, a Companhia buscou desenvolver 
sua estrutura de gestão de pessoas, 
principalmente, por meio dos lideres 
de cada área de negócio. Nesse senti-
do, criou um grupo e plano de trabalho, 
desenvolvido por diversas diretorias e 
concluído, já em 2014, pela área de lo-
gística. O projeto analisou as camadas 
de hierarquia da JBS Foods, buscando 
equilibrar as equipes e aproximá-las 
dos seus líderes. No próximo ano, o 
projeto terá continuidade em outras 
áreas, incorporando, inclusive, as mu-
danças nos quadros de colaboradores 
por conta das aquisições recentes.
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Perfil do  
quadro de  
colaboradores

O quadro de colaboradores 
da JBS Foods, ao final de 2014, 
contava com 61.816 profissio-
nais e um índice de turnover 
acumulado no ano de 26,9%, 
devido aos ajustes no qua-
dro após as aquisições para a 
consolidação da estrutura da 
Companhia. O absenteísmo 
médio no ano foi de 5,5%.
A seguir é apresentado o per-
fil do quadro de colaboradores 
no ano.

30.138
48,8%

31.678
51,2%

COLABORADORES POR GÊNERO

COLABORADORES POR REGIÃOCOLABORADORES POR ÁREA

ADMINISTRATIVO

PRODUÇÃO

MERCADO 
EXTERNO

VENDAS

LOGÍSTICA

1.725
2,8%

37.440
60,6%

1.786 2,9%

3.803 6,2%

4.145 6,7%

100 0,2%

7.498
12,1%

9
0,01%

15.144
24,5%

51.982 84,1%
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Desenvolvimento Profissional

Café com Cultura: para manter o diálo-
go contínuo sobre a cultura da Companhia e 
as oportunidades de desenvolvimento profis-
sional, desde 2013, os colaboradores localiza-
dos na sede da empresa podem participar do 
“Café com Cultura”, encontros mensais que tra-
zem um convidado especial, interno ou exter-
no, para tratar sobre temas atuais relevantes 
para o desenvolvimento pessoal e profissional 
do colaborador, tais como carreira, desafios da 
liderança, atitudes colaborativas, entre outros. 
Em 2014, o “Café com Cultura” ofereceu 1.080 
horas de encontros e contou com a participa-
ção de 1.071 colaboradores.

Programa Talentos Internos: o pro-
grama é mais uma oportunidade de desenvol-
vimento aos colaboradores. No final de 2014 
foi iniciado o recrutamento de talentos inter-
nos para o programa, que será desenvolvido 
em 2015 com o objetivo de formar colaborado-
res do Grupo JBS que queiram assumir posição 
de liderança, como supervisor de produção. O 
foco é desenvolver líderes conhecedores do ne-
gócio e alinhados com a cultura organizacional. 

Educação e Treinamentos: 
A JBS Foods desenvolveu os seguintes progra-
mas de treinamento ao longo do ano, com foco 
no desenvolvimento dos atuais ou futuros cola-
boradores da Companhia.

Programa de Estágio JBS Foods: o 
programa visa contribuir para o crescimento e 
profissionalização da empresa, desenvolvendo 
jovens talentos que estejam alinhados e ade-
rentes à cultura JBS e ao negócio.  Os estudan-
tes desenvolvem um projeto na área durante 
18 meses de estágio, e para isso participam de 
treinamentos de PDCA, Gerenciamento de Pro-
jetos, dentre outros. O estagiário recebe apoio 
e suporte do próprio gestor, do mentor, e da 
área de Gente e Gestão. Com isso, espera-se 
que esses jovens, após o término do programa 
e entrega do projeto, possam ocupar posições 
efetivas dentro da empresa.

Treinamentos para Liderança das 
Unidades: Visando capacitar a liderança, as 
unidades realizam treinamentos sobre a meto-
dologia de seleção por competências com o ob-
jetivo de ter mais assertividade na escolha do 
candidato por parte dos gestores. Através de 
competências técnicas e organizacionais é pos-
sível estruturar uma entrevista comportamen-
tal mais efetiva, contribuindo para a escolha do 
futuro colaborador.

Gestão por Competências: Através de 
entrevistas a campo com gerentes, superviso-
res, vendedores e promotores, a área de Gente 
e Gestão mapeou as competências essenciais 
para a área de Vendas e Merchandising de 
maneira que, no futuro, possamos capacitar a 
equipe com foco nas necessidades técnicas e 
comportamentais, alavancando o desempenho 
e a produtividade da área comercial.

A JBS Foods alcançou seu objetivo de formar 100 novos supervisores em 2014, lideranças es-
senciais aos ganhos de eficiência e à gestão de pessoas. Para isso, desenvolveu o programa de 
Talentos Internos, buscou supervisores no mercado e criou o programa Talentos Externos, que 
prevê a capacitação de universitários, contratados nas regiões de atuação da Companhia, para 
supervisionarem as atividades nas plantas. 
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Segurança e Saúde no Trabalho

POLÍTICA DE SEGURANÇA

A JBS Foods tem a garantia da saúde e se-
gurança no trabalho como fundamento bá-
sico para a sustentação de sua operação. 
Por esse motivo, promove a gestão da saú-
de e segurança em todas as unidades, en-
globando todos os funcionários, por meio 
de diretrizes preventivas, responsabilida-
des bem definidas em todos os níveis hie-
rárquicos da Companhia e monitoramento 
periódico de indicadores relacionados ao 
tema, que são auditados, atrelados a me-
tas de melhoria e acompanhados para o 
desenvolvimento de iniciativas que promo-
vam as melhores práticas.

O Grupo JBS tem como desafio ser reconhecido 
como líder no seu segmento de negócio atuando 
com responsabilidade, na segurança e saúde, tendo 
os seguintes princípios:

• Motivar, conscientizar, desenvolver, treinar e qua-
lificar seus colaboradores, tornando-os aptos e res-
ponsáveis para a realização das suas atividades;

• Buscar a melhoria continua em processos, máqui-
nas e equipamentos, promovendo ações de controle 
para eliminar ou minimizar a ocorrência de inciden-
tes, visando a melhoria na qualidade de vida, saúde 
e segurança ocupacional de seus colaboradores e 
partes interessadas;

• Assegurar o cumprimento de requisitos legais e ou-
tros quesitos aplicáveis à segurança e saúde de seus 
colaboradores.

A estrutura que suporta essa gestão  
é formada por:

Programa de Segurança e Saúde 
de Auto-Gestão (PSSAG)
Programa responsável por padronizar os 
processos e procedimentos de segurança e 
saúde em todas as unidades.

Comitê de Segurança
Órgão estruturado, parte da Companhia, 
que analisa os indicadores de saúde e se-
gurança e as propostas de melhoria suge-
ridas pelos colaboradores nas reuniões da 
CIPA.

Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes
Constituída por 145 funcionários, respon-
sáveis por representar 100% dos funcioná-
rios da Companhia localizados em todas as 
unidades produtivas.

Toda a gestão é orientada pela Política de 
Segurança e Saúde no Trabalho

Em fevereiro, foi realizada a Semana da 
Saúde Ocupacional, que ofereceu palestras, 
gincanas sobre o tema “Conhecer para Pre-
venir”, e fiscalização nos setores com o ob-
jetivo de conscientizar os colaboradores das 
fábricas sobre a importância da saúde no 
ambiente de trabalho.
Em setembro, a JBS Foods realizou, em to-
das as suas unidades, a Semana Interna de 
Prevenção a Acidentes do Trabalho (SIPAT), 
que teve como objetivo abordar práticas de 
saúde e segurança nas atividades diárias 
dos colaboradores por meio de palestras, 
demonstrações, apresentações em estandes 
e atividades dinâmicas e recreativas. 
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Tanto a adesão à política quanto aos princípios de gestão, são acompanhadas de uma hierarquia de 
responsabilidades bem definidas. As unidades industriais contam com coordenadores técnicos, que 
monitoram, auditam, orientam e padronizam as boas práticas de saúde e segurança, interagindo dire-
tamente com o gerente industrial da unidade, que por sua vez tem metas de desempenho relacionadas 
aos indicadores de segurança e saúde.

Desempenho

Em 2014, a Companhia contava com 29 CIPAs (Comissões Internas de Prevenção de Acidentes), com um 
total de 145 funcionários responsáveis por representar 100% dos colaboradores da Companhia. Além 
disso, em 51 acordos coletivos com sindicatos, o que representa 74% dos acordos coletivos firmados 
pela Companhia, foram incluídos aspectos relativos à saúde e segurança.

Em 2014 foram realizados mais de 143 mil horas de 
treinamento em segurança e saúde.

  SEGURANÇA E SAÚDE

 Lesão
Gênero Região

Homem Mulher TOTAL Norte Nordeste Centro -oeste Sudeste Sul TOTAL

Lesões com  
afastamento 441 340 781 0 3 21 221 536 781

Lesões sem  
afastamento 404 217 621 0 10 130 106 375 621

Número total  
de acidentes 845 557 1.402 0 13 151 327 911 1.402

Taxa de Lesão (Taxa de Frequência)
Taxa de Lesões com 
afastamento (TL) * 3,45 2,66 6,12 0,00 0,76 1,35 8,72 7,07 6,12

Taxa de Lesões sem 
afastamento (TL) * 3,16 1,70 4,86 0,00 2,53 8,37 4,18 4,94 4,86

Dias Perdidos (Taxa de Gravidade)
Dias perdidos com 
acidentes 20.206 14.545 34.751 0 133 865 14.124 19.629 34.751

Taxa de dias perdidos 
(TDP) 158 114 272 0 34 56 557 259 272

Óbitos 
Acidentes típicos: 1 0 1 0 0 0 0 1 1
Acidentes de trajeto: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número total de óbitos 1 0 1 0 0 0 0 1 1

* A taxa de lesões computa óbitos.
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Relacionamento com  
Consumidores 
Para que a JBS Foods continue a satisfazer 
seus consumidores, é preciso estar próxima 
e em contato com esse público, de forma 
a identificar as necessidades de mudança 
que acompanham o seu dia-a-dia. Para isso 
a Companhia realiza diversas ações, com o 
objetivo de:

Conhecer os desejos  
de nossos clientes:

Surpreender e promover a  
experiência com nossos produtos:

Conheça as campanhas em:  
http://www.seara.com.br/seara/campanhas/

• Realização de diversas pesquisas sobre hábitos e comportamentos dos clientes com 
objetivo de servir cada vez melhor nossos consumidores nos pontos de venda.

• Realização contínua de testes cegos comparando nossos produtos com o de outras marcas 
para identificar as preferências do consumidor e surpreendê-lo com sabor e qualidade cada 
vez melhor.
 

• Mais de 100 produtos foram lançados em 
2014, considerando extensões e inovações.

• Realização de campanhas publicitárias, ações 
de merchandising em programas de TV e ações 
especiais em revistas.

• Criação do primeiro Social Food Truck do mun-
do, que a partir de setembro de 2014 passou a 
levar o sabor Seara pelas ruas de São Paulo.

• Campanhas especiais na TV, redes sociais e 
outras mídias para levar aos clientes as novida-
des das marcas da JBS Foods. 

Em 2014, a empresa conquistou a clas-
sificação “Ótima” no medidor de repu-
tação do site Reclame Aqui, com 100% 
dos acionamentos atendidos, de for-
ma rápida e atenciosa. Assim, foi sele-
cionada entre as seis melhores empre-
sas do ramo de alimentos da categoria 
“Perecíveis, Congelados e Lácteos”, e 
convidada a participar do Prêmio Épo-
ca Reclame Aqui – As Melhores Empre-
sas para o Consumidor 2014.
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Acesse a página www.searafoodtruck.com.br 
e conheça o roteiro do Food Truck.

Além dos esforços para garantir a qualidade e 
segurança dos produtos, a JBS Foods mantém 
um relacionamento aberto e próximo de seus 
consumidores.
 
Dessa forma, é capaz de  oferecer produtos que 
facilitem a rotina desse público, unindo alimen-
tação de qualidade com praticidade e, assim, 
surpreendendo positivamente seus consumi-
dores e efetivando sua missão: “Sermos os me-
lhores no que nos propusermos a fazer”. 

Entre as iniciativas da JBS Foods realizadas ao 
longo do ano para se aproximar de seus consu-
midores atuais e potenciais, em 2014 foi lança-
do o primeiro Social Food Truck do mundo. 

Desde setembro, ele tem circulado pela cida-
de de São Paulo e região, trazendo um menu 
exclusivo de produtos Seara em troca de com-
partilhamentos nas redes sociais. As pessoas 

Ao atingir o valor de US$ 287 milhões, 
a marca Seara foi uma das que mais se 
valorizou no ano de 2014, avançando 13 
posições, segundo a BrandAnalytics, que 
em parceria com a revista DINHEIRO e o 
grupo britânico WPP, publica os rankings 
das marcas mais fortes e mais valiosas 
do Brasil.

que visitam o Social Food Truck podem ain-
da incluir um depoimento sobre a percepção  
do prato que experimentou e a experiência 
que vivenciou. 

Até dezembro de 2014, mais de 20 mil pessoas 
experimentaram e foram registradas, aproxi-
madamente, 4 milhões de interações digitais do 
público com a iniciativa no Youtube, Facebook, 
no próprio food truck e com o uso da hashtag. 
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Campanha de Marketing 2014

CONQUISTAR A 
PREFERÊNCIA DO 

CONSUMIDOR

AUMENTAR A 
PRESENÇA DA 

MARCA

FOCO NA 
INOVAÇÃO DE 

PRODUTOS

FOCO NA 
MULHER 

CONTEMPORÂNEA

Campanhas com foco na conquista 
da preferência e lealdade dos 
consumidores

Estratégia focada em marcas 
selecionadas e produtos de 
qualidade superior

Em 2014, a JBS Foods escolheu a Fátima 
Bernardes - personalidade feminina de 
grande credibilidade, conhecimento e em-
patia do público brasileiro - como porta 
voz da marca Seara, ampliando o diálogo 
com seu público-alvo: a mulher moderna.  
O resultado: A Seara foi uma das marcas 
mais lembradas pelos consumidores en-
tre as propagandas de televisão, de acor-
do com a pesquisa Lembrança de Marcas 
em Propagandas na TV, realizada pelo 
Datafolha em dezembro de 2014.
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exemplos da 
melhoria de 
qualidade e 
inovação que  
a JBS Foods  
trouxe ao 
consumidor  
em 2014

NOVO FIESTA SEARA:
A NOVA TRADIÇÃO DO NATAL.
EXPERIMENTE.
A QUALIDADE VAI TE
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A cadeia de valor gerado pela indústria de produção de alimentos 
beneficia um grande número de pessoas, por meio da geração de 
empregos direta e indireta (produtores e fornecedores em geral).  

A JBS Foods está presente em mais de 60 municípios em todo 
o Brasil, gerando valor por meio da arrecadação tributária que 
se reverte à sociedade, através 61 mil empregos diretos, e tem 
relação com uma cadeia de fornecedores composta por empresas 
de diferentes portes que atuam desde a criação de animais, até 
a gestão logística, passando pelo fornecimento de materiais 
diversos como insumos agropecuários para reação animal ou 
papelão para embalagens dos produtos. 

Apenas considerando os fornecedores de grãos, a Companhia 
consumiu em 2014 um total de 4,9 milhões de toneladas, entre 
milho (69,3%), soja (2,5%), sorgo (2,2%) e farelo de soja (26,0%).

Projetos Sociais

Além dos fatores impulsionadores de desenvolvimento econômico 
gerados por sua atuação, a Companhia promove diferentes 
iniciativas e programas para o desenvolvimento social, apresentadas 
a seguir.

Desenvolvimento Social
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A escola Germinare tem o objetivo 
de formar lideres em negócios, 
desenvolvendo as competências 
e habilidades de liderança com 
foco em inovação, conduta ética, 
visão sistêmica e resultados. 
Em 2014, atendeu 462 alunos, 
que cursaram suas aulas e 
receberam todo material didático 
e três refeições diárias, obtendo 
a estrutura necessária e o acesso 
a uma educação de qualidade. 
Além disso, alunos da Escola 
têm a oportunidade de ingressar 
no programa “Germinando 
Talentos” e integrar o quadro de 
estagiários da Companhia.

Instituto Geminare

Fruto de uma iniciativa social da JBS, o Instituto 
Germinare nasceu em 2009 com a missão de formar 
líderes para o futuro. Em 2010 o Instituto inaugurou a 
Escola Germinare, que com a aprovação do Ministério 
da Educação (MEC) passou a oferecer educação 
(ensinos fundamental II e médio) sem custo para jovens 
em São Paulo.

Em 2012, o Instituto Germinare passou a ser 
gerido diretamente pela J&F Investimentos, holding 
controladora da JBS S.A., o que garantiu mais 
independência e mais foco nas suas próprias 
diretrizes, nos seus planos de expansão e nas suas 
práticas de governança, mas sempre contando com 
o apoio financeiro da JBS S.A. Em 2014, a Companhia 
direcionou um investimento de R$ 7,9 milhões ao 
instituto, o que corresponde a mais de 80% da sua 
arrecadação.

Também em 2014, o Instituto iniciou uma parceria 
com as empresas Flora, empresa de cosméticos e 
limpeza da J&F Investimentos, e a Symrise, empresa 
multinacional alemã de fragrâncias, para estruturar 
um projeto no qual os jovens pudessem efetivamente 
colocar em prática os conhecimentos de gestão 
adquiridos no Instituto para o desenvolvimento 
de um perfume feminino e masculino, da marca 
Phytoderm, para o público jovem. 

Foram selecionados 18 alunos para desenvolver tanto 
a fragrância, a embalagem, como toda a proposta de 
marketing e comunicação do projeto. Sob a gestão 
tutorial de marketing da Flora, ao término do projeto, 
foram selecionadas duas fragrâncias femininas e 
duas masculinas para uma pesquisa com os próprios 
alunos da Germinare que, por conta da sua idade, 
fazem parte do target do produto. O produto será 
lançado no segundo semestre de 2015.

Durante o ano, o Instituto iniciou também um 
projeto piloto de estágio na JBS para alunos maiores 
de 16 anos. A partir de julho, após passarem por 
um processo de seleção junto à área de Recursos 
Humanos da Companhia, 15 jovens iniciaram o seu 
estágio em diferentes áreas.
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Que visão você  
tem do futuro?

Ano novo, objetivo novo.  
A Germinare lançou o desafio para descobrir o 

que nossos jovens pensam sobre o futuro.

“O futuro é um reflexo das ações do hoje, do agora, do nosso presente. 
Eu tenho certeza de que o Instituto Germinare irá me desenvolver e me 
direcionar sempre para as melhores decisões, refletindo cada vez mais no 
meu futuro, para que assim eu consiga realizar todos os meus sonhos e 
também contribuir para a sociedade como um todo. Minha visão de futuro 
é pensar no bem comum e  para isso penso em criar uma montadora 
de automóveis elétricos para diminuir a emissão de gás carbônico na 
atmosfera e assim, construir um mundo melhor.”

Luis Fernando Oliveira de Macedo – 11 anos

A minha visão é acreditar que temos grandes chances de nos desenvolver, 
pois o que falta são pessoas com vontade e determinação em busca da 
transformação. Na Germinare, aprendemos a ser profissionais de sucesso, 
proativos, que não desistimos nunca, obstinados, responsáveis, com senso 
de urgência e comprometidos com o resultado para buscamos nossos 
objetivos. Nossa  geração é a geração do desenvolvimento, da mudança 
para um mundo melhor e essa transformação começa na Germinare.

Larissa Cunha – 15 anos

“Ao refletir sobre a minha impressão para o futuro, penso que o Brasil será 
um país muito mais desenvolvido, inclusive na educação, pois a cada dia 
existe um novo projeto se formando e uma nova ideia se construindo. Sei 
que quando eu crescer serei uma pessoa muito importante para contribuir 
com essa evolução, um fator que me ajudará é o ensino e a formação 
como gestora que recebo no Instituto em que estudo. Eu quero retribuir a 
marca que a Germinare deixou em mim, deixando a minha para o futuro 
das próximas gerações.”

Carolina Romio Tassinari – 12 anos
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Chefs Especiais

Este projeto nasceu de uma parceria da JBS com 
o Instituto Chefs Especiais, que oferece cursos de 
gastronomia para portadores de síndrome de Down. 
Os cursos tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento 
motor e psíquico desses jovens desenvolvendo sua 
capacidade de relacionamento, habilidades e inclusão, 
além de proporcionar acesso ao mercado de trabalho. O 
programa conta com uma lista de renomados chefs que 
se voluntariam para ministrar os cursos. Em março de 
2014, no dia internacional da Síndrome de Down, a JBS 
Foods, por meio da marca Seara, patrocinou uma oficina 
realizada pelo Instituto Chefs Especiais, ministrada por 
dois ex-alunos do Instituto.

Arrecadação de Doações nas Unidades

Em 2014, foi realizada a campanha do agasalho, que 
promoveu a arrecadação de 34.982 peças e a campanha 
do brinquedo, com um total de 2.651 peças doadas.
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A observação desses princípios no dia a dia da 
Companhia é orientada pelo Guia Corporativo de 
Meio Ambiente, que apresenta padrões e boas 
práticas a serem aplicados e divulga os pontos de 
monitoramento e controle ambiental para que se 
obtenha uniformidade de ações e rotina entre todas 
as plantas produtivas, além de estabelecer a Política de 
Meio Ambiente da JBS Foods. Além disso, possui uma 
equipe corporativa dedicada ao tema, com profissionais 
formados - analistas ambientais em todas as unidades 
de produção, garantindo o acompanhamento exclusivo 
frente aos assuntos de Meio Ambiente.
A Companhia tem como prática a adoção de metas 
de eficiência que são acompanhadas periodicamente 
pelos gestores da Companhia, elaboração de um plano 
de investimento anual em meio ambiente e gestão da 
cadeia de fornecimento dos principais insumos, como 
aves, suínos e grãos.
Neste cenário, os projetos ambientais realizados pela 
JBS Foods em 2014 contaram com o investimento 
de cerca de R$ 15 milhões, relacionados à melhoria 
ambiental em seus processos industriais, nos principais 
aspectos relevantes para a operação:Respeito ao 

meio ambiente

Cumprimento dos 
requisitos legais 

Melhoria contínua na 
eficiência da operação 

Prevenção à poluição 

Otimização do uso dos 
recursos naturais 

Tratamento  
de efluente

Emissões 
atmosféricas

Tratamento  
de água

Gestão de 
resíduos sólidos

Investimento em melhoria  
ambiental por aspecto :

79%15%
5% 1%

Para garantir a eficiência 
de seus processos de 
operação, considerando o 
respeito ao meio ambiente 
e, por consequência, 
a minimização de seus 
impactos e riscos 
regulatórios e ambientais, 
a Companhia estrutura 
sua gestão ambiental 
com base em princípios 
intrínsecos ao negócio:
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Esses investimentos tiveram foco nos principais aspectos críticos da operação da Companhia, que 
contaram com diferentes projetos inovadores voltados a aumentar a ecoeficiência, ou seja, reduzir 
o consumo de recursos naturais e o impacto do descarte nas gerações atual e futura. 

A Companhia possui um sistema informatizado que realiza o gerenciamento dos indicadores de 
meio ambiente e sustentabilidade das unidades produtivas, tais como uso de água, geração e 
análise de efluente, consumo de energia, geração de vapor, geração de resíduos, transporte, gases 
refrigerantes, dados de produção, entre outros. Esse sistema é alimentado pelos analistas ambientais 
de cada uma das unidades de forma periódica. Com isso, é possível acompanhar o desempenho 
das plantas e relacionar às metas de redução de consumo e geração de resíduos sólidos, líquidos 
e gasosos da Companhia, permitindo melhor gestão para elaboração de planos de prevenção e 
redução de impactos ao ambiente. 

A seguir são apresentados os principais projetos de ecoeficiência desenvolvidos pela Companhia em 
sua gestão e o desempenho alcançado em 2014.
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Gestão de Recursos Hídricos
Água

A JBS Foods avalia sistematicamente o uso de água em suas unidades industriais, 
com o objetivo de reduzir seu uso e viabilizar o reuso. Dessa forma, consegue 
identificar oportunidades de melhorias, como vem fazendo em sua operação 
nos últimos anos. Adicionalmente, a Companhia investe em equipamentos e 
automação que melhoram a eficiência no uso da água e reduzem o desperdício 
nos pontos de consumo.

Um exemplo é a unidade de Frederico Westphalen (RS), que busca se aproximar 
de um ciclo fechado de água em sua infraestrutura, o que permite um reapro-
veitamento do recurso em quase 70%. Além de Frederico Westphalen, outras 
unidades também praticam o reuso, tais como Ipumirim (SC), Seara (SC), Três 
Passos (RS), Nuporanga (SP), Itapiranga (SC), Caxias do Sul (RS), dentre outras.

Todas as unidades da JBS Foods têm metas de eficiência no consumo hídrico, 
separados por planta, de forma a garantir um melhor desempenho no uso des-
se recurso. Todo ano essas metas são ajustadas, de forma a reduzir ainda mais 
os impactos gerados e seu uso.

Toda água consumida para suas operações passam por tratamento e avaliações 
constantes para monitorar a efetividade desse tratamento e sua qualidade final. 

A JBS Foods desenvolveu em 
2014, na unidade Jaguariúna, 
um projeto que possibilitou a 
redução do consumo de mais 
de 4.000 m3 de água por mês 
no resfriamento da salsicha 
por meio de mudança no pro-
cesso, permitindo maior efici-
ência e reutilização da água. O 
projeto foi reconhecido como 
melhor projeto ambiental do 
ano pela prefeitura de Jaguariúna.  
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Desempenho

Em 2014, a JBS Foods consumiu 29.362.495 m3 
de água em seu processo produtivo, proveniente 
das seguintes fontes:

Análise do Desempenho:

Apesar do crescimento do consu-
mo absoluto, conforme demons-
trado no infográfico, a Companhia 
apresentou uma redução relati-
va no consumo de água em suas 
operações, principalmente em 
função de que, em 2013, não foi 
contabilizado o consumo de seis 
unidades que foram consideradas 
em 2014. O consumo dessas uni-
dades em 2014 representa um to-
tal de 1.954.049 m3, relativo a 4% 
do consumo total do ano. Se adi-
cionarmos ao consumo de 2013, 
o consumo proporcional desses 
mesmos 4%, o volume total de 
água captada seria superior ao vo-
lume total de 2014. 

Outro fato importante é que a 
Companhia aumentou sua pro-
dução em relação ao ano ante-
rior apresentando ainda assim 
reduções absolutas de consumo. 
Assim, com todos os esforços em-
pregados na busca pela eficiência, 
o consumo relativo de água no 
ano foi reduzido em 21,6% m3/
TPA (tonelada de produto acaba-
do) em comparação a 2013. 

A JBS Foods promove a gestão do 
consumo de água com foco em 
aumentar a quantidade de água 
reutilizada em seu processo ou 
na limpeza de pátios e pisos. Em 
2014, a Companhia reutilizou um 
total de 432.444 m3 de água, sufi-
cientes para preencher 173 pisci-
nas olímpicas.

Abastecimento  
público

Total

Subterrânea
Chuva

Superficial

64,0

29.362.49528.865.557

27,0

9,0

60,5

31,7

7,7

0,1

2013

2013

2014

2014

consumo de água (%)
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Efluente
A Companhia promove o tratamento dos efluentes gerados em suas operações, de maneira a mitigar 
o risco de impacto ambiental e gerar oportunidades de reaproveitamento energético dos resíduos 
industriais, aumentando assim sua eficiência. 

Toda água utilizada nos processos industriais é destinada às Estações de Tratamento de Efluentes  
Líquidos (ETE), onde é tratada em sistemas de tratamentos específicos que degradam a matéria orgâ-
nica presente nos efluentes, devolvendo aos corpos receptores finais uma água dentro dos padrões 
legais, e algumas vezes em qualidade superior à qualidade desses corpos receptores. As ETEs contam 
com um controle operacional contínuo rigoroso e uma rotina de processos para garantir um efluente 
final com baixa carga orgânica, livre de sólidos, odores e espumas, atendendo às legislações vigentes.

Para acompanhar esse atendimento, a Companhia conta com operadores treinados, manual de ope-
ração de ETEs e procedimentos de teste e controle operacional.

A relevância desse aspecto da operação fez com que, em 2014, 79% dos investimentos em meio am-
biente fossem destinados à gestão de efluentes.

Desempenho

Em 2014 a JBS Foods descartou 26.410.440 m3 de efluentes às seguintes destinações:

Análise do Desempenho:

Apesar do descarte absoluto ter sido maior que no ano anterior, conforme demonstrado na 
tabela acima, a Companhia apresentou uma redução relativa no descarte de efluente em suas 
operações, principalmente em função de que, em 2013, não foi contabilizado o volume de efluen-
te gerado em 16 unidades que foram consideradas em 2014. O volume de efluente dessas uni-
dades em 2014 representa um total de 1.728.786 m3, relativo a 4% do volume total gerado no 
ano. Se adicionarmos ao volume gerado em 2013 o volume proporcional a esses mesmos 4%, o 
volume total de efluente gerado seria superior ao volume total de 2014. 

Por tipo de
destinação
(%)

Corpo  
hídrico

Infiltração 
(solo) Fertirrigação Rede  

pública Outras fontes

Volume de  
efluentes
descartados  
(m3/ano)

2013 91,0 0,1 2 6 0,9 25.407.802

2014 92,8 0,1 0,2 0,1 6,8 26.410.440



Estação de tratamento de efluentes da unidade de Frederico Westphalen (RS)
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Gestão de Resíduos 
A gestão de resíduos conduzida pela Companhia busca reduzir o volume de 
resíduos gerados e destinados para aterro (aumentando a vida útil dos mes-
mos), garantir sua destinação ambientalmente adequada e, ainda, ampliar 
as possibilidades de reaproveitamento. Nesse sentido, une esforços para a 
segregação correta de resíduos pós-industrial, de forma a aumentar o volu-
me de resíduos destinados para reaproveitamento, tais como reciclagem e 
compostagem, além de desenvolver projetos internos para reaproveitamen-
to de resíduos sólidos e líquidos, como matéria-prima em outras operações 
e setores da indústria. Seus fornecedores da cadeia de resíduos são cons-
tantemente avaliados com intuito de verificar seu grau de comprometimen-
to junto às questões ambientais.

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

A JBS Foods tem empreendido grande esforço para atender 
as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
com iniciativas como a adoção de medidas para contribuir com 
a logística reversa de embalagens pós-consumo, o aumento da 
reciclagem e a redução do volume de resíduos destinados para 
aterro. 

Nesse sentido, aderiu ao Acordo Setorial Nacional, gerido pelo 
Cempre, Compromisso Empresarial para Reciclagem, que conta 
com a participação de centenas de empresas do setor de bens 
de consumo. A partir daí, elaborou um plano de ação que, em 
parceria com a JBS Ambiental do Grupo JBS S.A, será integralmente 
implementado até o final de 2015. O projeto prevê um trabalho 
para a orientação de seus consumidores sobre a destinação das 
embalagens pós-consumo, além do fomento às cooperativas e 
associações de material reciclável, que atuam no recolhimento, 
separação e envio de resíduos para o destino apropriado, de 
forma a profissionalizar e contribuir com a profissionalização da 
cadeia de reciclagem. Além disso, a Companhia tem buscado se 
adequar aos acordos estaduais, como por exemplo, o do Estado 
do Paraná e São Paulo. 
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Para diminuir a geração de resíduos pós-consumo e a destinação 
de resíduos de processo para aterro, a Companhia adotas outras 

medidas, dentre elas a eficiência na utilização de recursos naturais em 
suas embalagens primárias, secundárias e terciárias. Abaixo alguns 

exemplos de projetos que comprovam esse ganho.

Reorganização de frete 
primário para logística 

Gerando otimização no 
espaço dentro dos caminhões, 

permitindo transportar mais em 
um mesmo espaço.

Reformulação na espessura de 2 
tipos de tampa, 1 tipo de fundo de 

embalagem secundária, bem como a 
otimização no embalo em embalagem 

primária de salsicha.

Reformulação de 
EMBALAGENS DE PRODUTOS

Redução obtida no ano Redução obtida no ano 

10,2 toneladas de  
plástico filme utilizado 

1,46 milhão de m² 
ou 688 toneladas  
de papelão 

17,2 toneladas de 
plástico

O que soma, no ano, o 
equivalente ao  

peso de 159 elefantes 
que deixou de ser usado

O que soma, no ano, o 
equivalente  à 

área de 190 campos 
de futebol e ao peso 
de cerca de 290 mil 

garrafas pet

34 mil paletes  
movimentados 

1.217 carretas 
usadas no transporte

1.429 toneladas 
de madeira usada 

Referências usadas: Peso de garrafa pet: http://meumundosustentavel.com/eco-glossario/reciclagem-de-garrafas-pet/
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A JBS Foods busca também utilizar matéria-pri-
ma reciclável como parte dos componentes 
para a produção de suas embalagens, ofere-
cendo destinação correta aos resíduos gera-
dos, como o caso das embalagens de papelão.

E para contribuir com a redução de resíduos en-
viados aos aterros, realizando o melhor apro-
veitamento dos materiais, o Grupo JBS criou a 
JBS Ambiental, empresa responsável pelo ge-
renciamento de resíduos sólidos gerados nas 
operações e reciclagem. 

Com nove unidades em operação e 184 colabo-
radores, a JBS Ambiental faz a gestão e garante 
a destinação adequada de aproximadamente 
20 mil toneladas de cerca de 100 diferentes ti-
pos de resíduos, em sua grande maioria reci-
clável, como papel/papelão, plástico e metais.

Em 2014, a JBS Ambiental recebeu investimento 
de cerca de R$ 2,1 milhões e inaugurou a nova 
categoria de negócios de embalagens plásticas 
promovendo a reciclagem de 5,8 mil toneladas 
de plásticos. Os primeiros produtos produzidos 
pela unidade são sacos de lixo, sacos plásticos 
para higiene e limpeza e bobina transparente 
para forragem das carretas de frigorífico, feitos 
a partir de materiais reciclados da própria JBS 
para serem utilizados na operação da Companhia.

A JBS Ambiental foi uma das seleciona-
das para compor o Ranking Benchmarking 
Brasil 2014, programa que certifica ações 
de sustentabilidade e elege as melhores 
empresas para compor o Banco Digital 
de Boas Práticas Ambientais. A avalia-
ção foi feita por 15 especialistas de seis 
diferentes países que consideraram re-
ferência as soluções em gerenciamento 
de resíduos da JBS Ambiental. Saiba mais 
sobre o trabalho da JBS ambiental em:  
www.jbsambiental.com.br/
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Referências usadas:
Capacidade Boeing: http://pt.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
Relação do petróleo e plástico: http://www.mma.gov.br/informma/item/8521-como-e-porqu%C3%AA-separar-o-lixo
Referências de consumo diário de petróleo no mundo: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_415833.shtml

JBS Ambiental

Gestão de 100 tipos de resíduos e  
25 mil toneladas por ano: 

Reciclagem de 5,8 mil toneladas de plástico em 2014, 

deixando de promover a extração de 58 mil litros de petróleo, o equivalente ao consumo 
médio mundial de 30 mil pessoas em um dia.

Peso de cerca de 60 aviões cargueiros Boeing 747-8 lotados.



Resina Plástica produzida pela JBS Ambiental
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Além da gestão de resíduos pós-in-
dustrial e pós-consumo, a Compa-
nhia reaproveita os resíduos gerados 
durante o processo, visando diminuir 
o volume destinado para aterro. 

Um exemplo é a utilização de vísce-
ras, penas e sangue in natura para 
processamento interno ou venda 
para empresas como matéria-prima 
para processamento de ração animal.

A JBS Foods reutiliza resíduos de gordura de ave pro-
venientes do processo de tratamento de efluentes 
para gerar energia. Por meio da queima do resíduo 
em caldeira foi possível substituir combustível fóssil, 
deixar de consumir recursos naturais e de descartar 
a gordura como resíduo e ainda minimizar em 98% 
as emissões de gases de efeito estufa para geração 
de vapor. Por esta iniciativa, a Companhia recebeu 
o Prêmio Internacional de Sustentabilidade da rede 
americana de restaurantes KFC, que reconhece for-
necedores da rede no mundo todo que tenham im-
plementado projetos inovadores voltados à susten-
tabilidade. 

Desempenho

Em 2014 os resíduos gerados foram equivalentes a 140.351 toneladas, nas seguintes categorias de 
resíduos e destinações:

A Companhia reduziu em 28% a geração de resíduos, ocasionado 
principalmente pelo reaproveitamento energético realizado a partir dos 
resíduos gerados na operação.
A meta da Companhia em 2015 é ampliar ainda mais o reaproveitamento de 
resíduos em nossas operações.

2013 2014

Perigoso 2.581,79 (1,3%) 8.484,70 (6%)

TIPO (ton) Não perigoso 192.861,06 (98,7%) 131.866,30 (94%)
Total 195.442,84 140.351,00

Compostagem 68,4% 54,3%
Aterro terceiro 13,1% 27,9%

Destinação (%) Reciclagem 14,2% 13,3%
Incineração 0,02% 0,02%

Outros 4,28% 4,48%

Gestão de Resíduos Animais
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A energia é um insumo de funda-
mental importância para o negócio 
da JBS Foods. Dessa forma, a Com-
panhia busca otimizar a utilização 
desse recurso, promovendo a efici-
ência do consumo, desenvolvendo 
projetos que possibilitam o reapro-
veitamento de resíduos orgânicos 
como combustíveis e, sempre que 
possível, priorizando a utilização de 
fontes renováveis para geração de 
energia. 

O aumento do percentual de ener-
gia renovável utilizada para geração 
de energia em suas operações é um 
compromisso da JBS Foods. Nesse 
sentido, em 2014, 94,3% do com-
bustível utilizado para geração 
de vapor foi de fontes renováveis, 
como briquete, cavaco, lenha de re-
florestamento, gordura de ave, ser-
ragem, entre outros. 

Além disso, a JBS Foods realizou 
ações no período dirigidas à redu-
ção no consumo de energia, por 
meio de melhorias de conservação 
e eficiência energética, como insta-
lações ou substituição de máquinas 
mais eficientes, dentre outras ações. 

Adicionalmente, assim como é feito 
com o uso da água, todas as unida-
des têm metas de eficiência ener-
gética para o consumo de energia 
e passam por avaliações constan-
tes para verificar seu atendimento. 
Todo ano essas metas são redefini-
das, de forma a reduzir os impactos 
gerados e o uso desse recurso.

Gestão de Energia
Desempenho

Em 2014, o consumo de energia dentro da organização (en-
tende-se por energia elétrica, energia proveniente da gera-
ção de vapor e energia gerada pela frota própria da Com-
panhia) foi de 11.667.339 GJ, o que representa um aumento 
de 35% em relação ao ano anterior. Deste total, 86,3% foi 
proveniente de energia renovável. Neste valor constam 
os consumos das operações de abate, processamento, in-
cubatórios e fábricas de ração da Companhia.

Conforme compromisso da JBS Foods, em 2014 houve au-
mento do percentual de consumo de energia renovável uti-
lizada em comparação com o ano anterior, como mostra o 
gráfico abaixo. Esse ganho foi possível mesmo consideran-
do o aumento do percentual de energia não renovável ge-
rada e distribuída pelo SIN – Sistema Interligado Nacional 
em 2014, fator esse que não é de controle de Companhia. 
Lembrando que para o cálculo da energia utilizada dentro 
da organização, considera-se também o consumo de energia 
elétrica da rede.

Todo o investimento e melhorias adotadas 
nos processos da JBS Foods geraram um 
ganho de 6,2% na utilização de kWh/TPA 

(tonelada de produto acabado) em 2014.

Fonte 2014: http://www.mme.gov.br/documents/10584/1256627/--+Boletim+de+Monitoramento+do+Sis-
tema+El%C3%A9trico+-+Janeiro-2015_/b6795ba5-2d05-4a27-aafe-cd671b963761

Fonte 2013: 78,71% de origem renovável. Fonte: http://www.mme.gov.br/documents/10584/1833441/Bole-
tim_de_Monitoramento_do_Sistema_Elxtrico_-_Janeiro-2014.pdf/bfe00db7-5413-48df-a2f9-b400684d5dae

Consumo de energia por origem

2013

2014

Renovável Não renovável

85%

86%

15%

14%
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Gestão de Fornecedores 
– Compra Responsável
A Companhia identificou fornecedores críticos para a sustentabilida-
de, ou seja, empresas com atividades tem alto potencial de impacto so-
cioambiental. Para mitigar a possibilidade de impacto negativo des-
ses fornecedores, a JBS Foods monitora esse público de acordo com 
os princípios de compra responsável da Companhia:

Um exemplo do critério na 
seleção de fornecedores é 
o caso do pescado proces-
sado pela JBS Foods para o 
McDonald’s. Desde 2013, 
a Companhia fornece car-
ne de pescado sustentável, 
cuja material prima é 100% 
certificada pelo MSC (Marine 
Stewardship Council), o que 
garante que todo o manejo 
de pesca é sustentável, asse-
gurando a manutenção do 
ecossistema.

Aves e Suínos

Papelão

Combustível 
Caldeira

• Equipe técnica que acompanha  mais de 10.000 produtores integrados 
para garantir boas práticas de sanidade, de bem-estar animal, ambientais 
e trabalhistas.

• Em 2014 foram realizadas mais de 250.000 visitas técnicas nas 
propriedades dos fornecedores integrados durante a produção.

• Adoção de check-list que avalia as boas práticas por parte dos fornecedores 
integrados, e agrega valor à remuneração conforme sua pontuação.

Insumos e 
Ração

• Compra de papelão para  embalagem apenas com certificações FCS 
(Forest Stewardship Council) que atesta o manejo sustentável das 
florestas de onde veio sua matéria-prima.

• Volume de compra expressivo: a JBS está entre as 3 maiores compradoras 
de papelão do Brasil, influenciando e demandando do mercado boas 
práticas.  

• Exigência de compromissos  socioambientais dos fornecedores com 
inclusão do código de ética e princípios socioambientais nos contratos.

• Compra exclusiva de fornecedores signatários da moratória da soja pelo 
desmatamento zero. 

• Exigência prévia  prevista em contrato garantindo a não contratação de 
trabalho escravo , uso de mão de obra forçada ou análoga ao trabalho 
escravo na operação dos fornecedores. 

• Compromisso de aumentar o volume de combustível renovável para geração 
de vapor nas unidades produtivas, que já soma aproximadamente 95% 
da energia consumida.

• Para diminuir o impacto associado ao consumo de lenha, a companhia 
adquire uma parte da lenha proveniente de plantio próprio (2.500ha), 
manejado de acordo com boas práticas de cultivo.



Granja de Aves – Itapiranga (SC)
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Gestão das Mudanças Climáticas

Reutilização de Resíduos para  
Geração de Energia

Em 2014, a JBS Foods destinou à queima em 
caldeira mais de 800 mil litros de gordura de 
ave resultante do processo de tratamento de 
efluentes da produção. Essa geração de ener-
gia, que antes era realizada pela queima de um 
combustível não renovável, gerou uma redu-
ção de 98% na emissão de gases de efeito estu-
fa para geração de vapor. 

Além disso, a Companhia também recuperou 
mais de 400 ton/ano de pelo suíno do processo 
industrial para reaproveitamento energético, 
gerando uma redução aproximada de 34tCO2 

na queima de combustível para geração de 
energia, o que corresponde às emissões diarias 
de mais de cinco mil veículos. 

Instalação de Biodigestores

A JBS Foods possui biodigestores instalados em 
duas unidades. O biodigestor, ao queimar o me-
tano (CH4) e então liberar gás carbônico (CO2), 
causa a redução da emissão de gases de efeito 
estufa. Isso ocorre pois o CH4 tem potencial de 
aquecimento global 23 vezes maior que o CO2. 
Outro ganho na utilização de biodigestores é 
que esse gás pode ser utilizado para geração 
de energia, reduzindo a necessidade de uso de 
outro combustível para esse mesmo fim. 

Programa de Otimização Logística

Reorganização dos CDs: Em 2014, foi iniciado 
um projeto de reorganização dos Centros de 
Distribuição (CDs), das malhas e rotas de dis-
tribuição com o objetivo de tornar o processo 
mais eficiente e, por consequência, reduzir cus-
tos, ganhar agilidade e diminuir o consumo de 
combustível e a emissão de gases de efeito es-
tufa. Essa mudança permite, ainda, otimizar as 
oportunidades de atendimento ao cliente, com 
gestão mais eficiente de estoque.

A sede da JBS Foods é localizada em um 
prédio de construção sustentável, certi-
ficado pelo selo LEED do Green Building 
Council Brasil, que preza pela redução 
do consumo de energia e de água, por 
meio do uso das melhores tecnologias e 
materiais de construção, além de me-
lhor desempenho na gestão de resíduos, 
no uso de materiais certificados e no 
conforto do ambiente.  
Saiba mais em:  
http://gbcbrasil.org.br/sobre-certificado.php

A Companhia promove a gestão das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs) provenientes de sua 
operação com o objetivo de minimizar o impacto do negócio nas mudanças climáticas. 

Para tanto, contabiliza suas emissões de gases de efeito estufa desde 2013, ano em que passou a re-
portar seu desempenho através do Programa Brasileiro GHG Protocol, do CDP - Driving Sustainable  
Economies – no módulo Mudanças Climáticas, e do Índice de Carbono Eficiente (ICO2) da BM&FBovespa  
através de sua controladora JBS S.A.  Para mais informações ver o capítulo Transparência e Comunicação.

Além da contabilização e reporte, a JBS Foods entende seu compromisso com a redução de emissões, 
e por isso desenvolve projetos que contribuem com esse processo.

A seguir são apresentados alguns desses projetos realizados no ano, responsáveis pela redução de 
gases de efeito estufa:
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Otimização do uso do transporte: a Companhia 
está em processo de aprimoramento do mo-
delo de vendas para permitir o carregamento 
de produtos direto das fábricas, minimizando 
custos, deslocamentos e, assim, o consumo de 
combustíveis e emissões de gases de efeito es-
tufa.  Atualmente, os produtos voltados à ex-
portação já contam com 70% do carregamento 
feito direto nas fábricas, em containers. 

Além disso, a JBS Foods também faz parte de 
projeto de “Viagens de Parcerias”, em que os 
clientes em comum das transportadoras com-
binam datas e trajetos de viagens ida e volta 
para que o caminhão não viaje vazio, aumen-
tando a eficiência do uso do transporte. Na 
média, em 2014, a Companhia otimizou por ano a 
viagem de cerca de 900 caminhões com o projeto. 

Outra iniciativa desenvolvida em 2014 é a 
avaliação e aprimoramento da roteirização 
de vendedores, que evitou a sobreposição de 
territórios por mais de um vendedor e, como 
consequência, otimizou a rotina minimizando o 
consumo de combustível e a emissão de gases 
de efeito estufa.

Logística multimodal: a Companhia já utiliza o 
transporte ferroviário em dois corredores, na 
rota de Cambe à Paranaguá (PR) e de Esteio até 
Rio Grande (RS), para transporte de produtos 
voltados ao mercado externo, minimizando 
custos, consumo de combustíveis fósseis e, 
consequentemente, emissões de CO2. Nessa 
rota, cerca de 2.200 caminhões já foram tirados 
da estrada no ano.

Outra importante iniciativa adotada há dois 
anos é o uso da cabotagem – transporte reali-
zado por via marítima – para produtos destina-

As iniciativas de otimização logística trazem 
importantes ganhos à estratégia de susten-
tação do negócio, aumentando a eficiência, 
reduzindo custos e impactos ambientais, e 
promovendo ganhos em qualidade, atendi-
mento e agilidade.

Cada caminhão emite em media 28,2 kg de 
CO2 por dia, enquanto cada vagão de um 
trem emite 9,3 kg*. Ou seja, a cada cami-
nhão substituído por trem temos 18,9 kg de 
CO2 cuja emissão é evitada, o que equivale 
à emissão média, por dois dias, de uma 
pessoa em um país em desenvolvimento**. 
Além disso, são necessários menos viagens 
através de transporte ferroviário, reduzindo 
ainda mais as emissões em comparação 
com o transporte de caminhões.

* Fonte: Brado Logística
** Fonte: IDEC - www.idec.org.br/climaeconsumo

dos ao mercado interno, mais especificamen-
te, as regiões Norte e Nordeste. São cerca de 
três mil toneladas por mês transportadas nes-
sa modalidade, o que proporcionou economia 
financeira, redução das emissões de gases de 
efeito estufa e maior eficiência em relação ao 
transporte rodoviário.
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Compensação de Emissões de GEE 
no Transporte Agropecuário

Desde 2013, a Companhia desenvolve um pro-
jeto de compensação das emissões do trans-
porte agropecuário por meio de parceria com 
seus fornecedores para doação e plantio de 
mudas em projetos de recomposição florest-
al, em algumas regiões em que atua no Rio 
Grande do Sul.

O projeto “Logística Sustentável” já monitorou, 
desde seu início, uma média de 30,5 milhões de 
km rodados por ano pela frota terceirizada de 
cerca de 400 veículos que atende a Companhia 
no transporte agropecuário de animais e ração 
nessa região. 

 

Comparativo de impacto em emissão de CO2 por tipo de transporte

Fonte: http://www.mercosul-line.com.br/responsabilidade_TransporteeMeioAmbiente.php?n=2

Considerando esse volume, já foram doadas 
e plantadas 5.349 mudas no período, o que 
equivale a uma estimativa de mais de 900  
toneladas de CO2 compensadas e “sequestra-
das” da atmosfera pelas árvores.

Adaptação às Mudanças 
Climáticas

Atenta às mudanças climáticas e ciente de que 
a criação de aves e suínos é sensível ao forne-
cimento de água e energia, a JBS Foods iniciou 
um projeto de apoio aos seus fornecedores no 
investimento de mecanismos que possam ga-
rantir o fornecimento de água e energia à sua 
produção no caso de restrições climáticas e/ou 
cessão do abastecimento de energia elétrica. 

CO2 (em gramas) emitido por MtCO2e* por quilômetro de carga transportada
 Emissão mínima   Emissão máxima

Aéreo

Rodoviário

Ferroviário

Marítimo

500-950

60-150

30-150

10-40
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Para isto, em trabalho conjunto com seus parceiros integrados, a Companhia vem viabilizando o 
estabelecimento de cisternas (estruturas para captação e armazenamento de água de chuva) e ins-
talação de geradores de energia elétrica para assegurar suprimento de ambos insumos.

Na unidade de Itapiranga, região onde foi implementado o projeto, 43% dos produtores de aves já pos-
suem cisternas de água das chuvas instaladas, totalizando uma capacidade de armazenamento de 85 
milhões de litros de água. 

Uma cisterna é capaz de abastecer um aviário com até 45 mil frangos durante aproximadamente 
três meses, entretanto, esses valores variam em função da quantidade de animais alojados por avi-
ário e a capacidade da cisterna, que pode variar entre 500 e 1.000m3. 

Esta iniciativa demonstra o pioneirismo e comprometimento da Companhia e de seus integrados na 
busca de soluções para adaptação às mudanças climáticas e assegurar as diretrizes de bem-estar 
animal nos processos de criação.

Desempenho

Serão reportadas aqui as emissões referentes ao 
ano de 2013. As emissões referentes a 2014 se-
rão disponibilizadas na Plataforma Registro Pú-
blico de Emissões do Programa Brasileiro GHG 
Protocol no ano de 2015, conforme período esta-
belecido pelo programa.

As emissões de gases de efeito estufa referente 
ao ano de 2013 totalizaram 270.879 toneladas de 
CO2e, considerando o Escopo 1 (emissões dire-
tas) e o Escopo 2 (emissões indiretas de energia), 
conforme segue.

O projeto de redesenho de embalagens, apresentados no capítulo de “Gestão de Resíduos” 
desta publicação, permitiu à Companhia evitar a emissão de cerca de 60 t de CO2 no ano, o 
equivalente às emissões de um carro comum em um percurso de nove voltas e meia ao redor 
do globo.

2012 2013
Escopo 1 161.502,2136 177.406,4211
Escopo 2 53.819,6634 93.472,3963
Escopo 1+2 215.321,8770 270.878,8174
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As emissões de Escopo 1 apresentaram um aumento  
absoluto de 9,8% em relação ao ano anterior. Isso aconte-
ceu principalmente em função das aquisições que a Com-
panhia realizou ao longo do ano, e que não estão conta-
bilizadas nos cálculos de 2012. Já as emissões de Escopo 
2 apresentaram um crescimento de 73,4%, ocasionadas 
principalmente pelo aumento no País do uso das termo-
elétricas em detrimento das hidrelétricas. Isso resultou 
em um aumento do fator de emissão disponibilizado pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

A Companhia também calculou as emissões de Escopo 3 
(emissões indiretas), que apresentou um aumento de 13,4% 
em relação ao ano anterior. Esse aumento se deve, principal-
mente, a melhoria da abrangência do escopo e a melhoria da 
gestão das informações relativas a atividades terceiras.

Adicionalmente, a JBS Foods apresentou um aumento no 
percentual de emissões de biomassa, consideradas como re-
nováveis, em relação às emissões não renováveis. 

2012 2013
Escopo 3 366.072,2782 415.047,9920

2012

2013

Biomassa Escopo 1+2 Escopo 1+2

29%

27%

71%

73%
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Biodiversidade e  
Prevenção do Desmatamento
A JBS Foods mitiga seu impacto na biodiversidade por meio da prevenção ao desmatamento. Com 
esse objetivo, nas suas unidades e nas dos seus fornecedores de grãos e integrados de aves e suínos, 
observa e respeita todas as obrigações legais estipuladas pelos órgãos ambientais, garantindo que sua 
operação e a dos seus fornecedores integrados não contribuam com o desmatamento ilegal.

Suas iniciativas se dão por meio da eficiência no consumo de recursos naturais, no respeito à legisla-
ção para a preservação, tanto nas suas operações quanto nas de terceiros, e na parceria com organi-
zações que promovem a biodiversidade.

Respeito à Legislação para Preservação e Compra Responsável:

A Companhia entende que pode exercer um importante papel na contribuição pelo não desmata-
mento por meio da compra responsável. Nesse sentido, compra soja apenas de fornecedores que são 
signatários da Moratória da Soja, iniciativa que garante que a soja não é proveniente de regiões de 
desmatamento ilegal do Bioma Amazônia. 

Além disso, todos os fornecedores integrados de aves e suínos devem estar em conformidade com 
a legislação ambiental, procedimento exigido pela Companhia por meio de contrato, o que garante a 
proteção da biodiversidade de áreas de conservação de acordo com a legislação vigente.

Parceria com Organizações:

A JBS Foods é parceira do Instituto Life, criado em 2009, para 
aplicar metodologia efetiva e robusta de processo de conser-
vação da biodiversidade. A Companhia contribui com essa 
parceria ajudando no aprimoramento da metodologia exis-
tente e na sua adaptação para o setor primário. Essa metodo-
logia, uma vez desenvolvida, é aplicada pelo Instituto em um 
dos fornecedores de frangos de corte da JBS Foods de forma a 
verificar sua aplicabilidade e acurácia. Essa iniciativa contribui 
com o avanço em medições que podem auxiliar na preserva-
ção da Biodiversidade no país.

Ainda em 2014, a JBS Foods, por meio de sua controladora JBS 
S.A., realizou a adesão ao Grupo de Trabalho do CDP Supply 
Chain, denominado Programa Forests, que é composto por 
empresas engajadas e respondentes do CDP Forest e tem o 
objetivo de desenvolver um questionário simplificado e apli-
cável a seus fornecedores.

Reconhecimento da JBS pelo 
Driving Sustainable Economies
(CDP) como empresa do setor 
de alimentos que mais 
avançou nas ações contra o 
desmatamento em sua cadeia 
de fornecimento. A JBS Foods 
contribuiu com esse 
reconhecimento por meio 
de sua política de compra 
de insumos somente de 
fornecedores que são signatá-
rios da Moratória da Soja.
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Transparência e Comunicação
A JBS Foods monitora e gerencia mais de mil indicadores ambientais em suas áreas de meio ambien-
te e sustentabilidade, através de um sistema informatizado utilizado por todas as unidades do grupo 
e, por meio do Centro de Excelência, realiza a avaliação dos principais indicadores de produção, com 
o objetivo de identificar continuamente oportunidades de melhoria. Isso permite que a Companhia 
faça gestão das informações e possa comunicá-las ao mercado de forma confiável e transparente.

Seguindo os princípios de transparência e diálogo da Companhia, esses indicadores e outras infor-
mações sobre a gestão e estratégia de sustentabilidade da Companhia são levados ao mercado e 
a todos os públicos de relacionamento da JBS Foods, através de reportes individualizados e de sua 
controladora JBS S.A., por meio de reconhecidas ferramentas, como:

Projeto desenvolvido por investidores que consideram essenciais práticas e compromissos 
em relação à sustentabilidade pelas empresas investidas, que prevê a publicação de 
informações sobre a gestão, compromissos e desempenho em quatro principais aspectos:

Mudanças 
Climáticas

relacionado 
à Gestão de 
Mudanças  
Climáticas 

Floresta  

relacionado  
à Gestão de 
Commodities de 
Risco  

Água 

relacionado 
à Gestão de 
Recursos Hídricos   

Supply Chain

relacionado às emissões   
da cadeia de fornecedores 
(a Companhia   faz parte 
do programa como 
fornecedora do Walmart) 

Participação da JBS S.A. no 
índice da ICO2 da BM&FBovespa  
desde a sua composição em 
2012, o qual agrupa em uma 
carteira ações de empresas 
comprometidas com a gestão 
das emissões de gases de 
efeito estufa.

Programa que estimula a publicação de 
inventário de emissões de gases de efeito 
estufa de empresas ao redor do mundo, e 
as reconhece através dos selos ouro, prata e 
bronze. A JBS foi reconhecida como selo prata 
nos anos de 2013 e 2014 pelo programa.



Unidade Fabril – Itapiranga (SC)
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No ano de 2014, a receita líquida da JBS Foods totalizou 

sendo 49% provenientes do mercado interno e 51% referentes às 
exportações. O crescimento registrado reflete importantes aqui-
sições realizadas pela Companhia, as quais vêm passando por um 
processo contínuo de melhorias operacionais, bem como diversas 
ações implantadas ao longo do ano visando ao aumento da quali-
dade dos produtos, ao reposicionamento da marca, à evolução do 
serviço e à execução aperfeiçoada nos pontos de venda. 

Contexto Operacional

Receita Líquida
R$ 12,9 bilhões

A seguir seguem os comentários sobre o desempenho da JBS Foods S.A. referentes ao exercício de 
2014. Com intuito de proporcionar a visibilidade anual dos resultados, tais comentários são apresen-
tados em base combinada, e consideram os doze meses de operação das controladas diretas Seara 
Alimentos Ltda., JBS Aves Ltda., Baumhardt Comércio e Participações Ltda. e Seara Holding Europe B.V. 
e suas respectivas subsidiárias, uma vez que a estrutura societária atual da JBS Foods S.A., que inclui 
as empresas acima mencionadas, somente foi criada em 31 de março de 2014. Dessa forma, as de-
monstrações financeiras consolidadas da Companhia incluem apenas o período de nove meses entre 
01 de abril de 2014 e 31 de dezembro de 2014. Ao final desta seção, para fins de análise de desempenho, 
foram incluídas a demonstração de resultado, balanço patrimonial e demonstração do fluxo de caixa em 
base combinada.

Operação
A JBS Foods encerrou o 
ano de 2014 abatendo 

Composição da Receita Consolidada (%)

Por produto - 2014 Por mercado - 2014

Este crescimento reflete as aqui-
sições de empresas e compra de 
ativos que ocorreram ao longo 
de 2014, além da melhoria consis-
tente da produtividade industrial, 
com ações que incluíram a revisão 
do parque fabril e automação de 
diversos processos, o que resul-
tou no aumento dos rendimentos 
operacionais. Em paralelo, foram 
implementados diversos projetos 
de expansão de capacidade pro-
dutiva com investimento marginal, 
que além do crescimento da pro-
dução, melhoram o rendimento e 
a rentabilidade. 

953,6 milhões 
de aves

4,4 milhões 
de suínos

Aves  
in natura
55,3%

Outros
3,0%

Suínos 
in natura
10,1%

Processados
31,6%

Mercado
Externo
51,5% Mercado

Interno
48,5%
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Composição da Receita Líquida do Mercado Interno por Canal:

Brasil
Em 2014, a receita líquida do 
mercado interno totalizou R$ 
6.255,2 milhões, com volume de 
1.022,5 milhões de toneladas e 
preço médio de R$ 6,1 / kg. Nos 
segmentos de aves e suínos, é 
importante destacar que o cres-
cimento da receita reflete o au-
mento de capacidade produtiva 
em função das aquisições realiza-
das ao longo do ano, bem como 
a otimização do mix de vendas. Já 
o crescimento apresentado pelo 
segmento de processados foi 
conquistado não só pela consoli-
dação das empresas adquiridas, 
tais como Massa Leve e Sul Valle, 
mas também pelo (i) aumento da 
demanda por produtos Seara, (ii) 
melhoria do nível de serviço aos 
clientes, (iii) implantação de uma 
nova estratégia de precificação, 
e (iv) maior presença nos pontos 
de venda.

Adicionalmente, os resultados 
apresentados pelo mercado in-
terno foram impactados pelas 
seguintes ações implantadas ao 
longo de 2014: 

 Reposicionamento da marca Seara no Brasil desde a sua 
aquisição em outubro de 2013, que incluiu a reformulação de 
diversas receitas e importantes investimentos na qualidade dos 
produtos, que juntamente com o sabor e praticidade se torna-
ram importantes pilares da estratégia da marca visando conquis-
tar a preferência dos consumidores. Este reposicionamento foi 
acompanhado por fortes investimentos em marketing, liderados 
pela campanha “A Qualidade Vai Te Surpreender” com a Fátima 
Bernardes, jornalista e apresentadora de destaque no cenário 
brasileiro e que representa a mulher contemporânea que busca 
pela praticidade sem abrir mão da qualidade e sabor;

 Melhoria do nível de serviço, com importantes investimen-
tos em logística, dentre os quais destacam-se a redefinição da 
malha logística, otimização dos centros de distribuição e reno-
vação da frota de caminhões, com rastreamento dos veículos e 
controle de temperatura. Tais ações resultaram em um aumento 
do fill rate da Companhia, bem como em uma redução do índice 
de corte nos pedidos;

 Melhoria do relacionamento com os varejistas, buscando 
auxiliar os clientes através de uma programação adequada e efi-
ciência nas entregas, resultando em uma maior disponibilidade 
dos produtos e redução do índice de ruptura; 

 Melhoria da execução no ponto de venda e aumento do nú-
mero de clientes, que evoluiu significativamente ao longo do ano, 
chegando a aproximadamente 80 mil pontos de vendas, entre as 
grandes redes varejistas, distribuidores, padarias, food service e 
pequeno varejo. 

Fonte: AC Nielsen – Market Share de Volume
JBS Foods: Seara, Rezende, LeBon, Excelsior, Wilson, Confiança, Pena Branca, Da Granja e Mabella 
(Industrializados); Seara, Massa Leve, Rezende, Excelsior, FrangoSul, LeBon, Agroveneto e Macedo 
(Congelados); Seara, Rezende, Massa Leve e Excelsior (Pizzas); Doriana (Margarinas).
Período: Industrializados e Pizzas (Dez/Jan ’15); Congelados e Margarinas (Nov/Dez ‘14)

Pizza

JBS Foods - Market Share

Congelados
Industrializados

Margarina

Como resultado da melhoria na qualidade, na inovação e maior 
presença nos canais de distribuição, a Companhia apresentou 
uma importante evolução de market share, cuja última leitura 
com base nos dados da AC Nielsen está demonstrada a seguir:

31%
25%
13,6%
7,6%

Outros
3% Atacado

18%

Distribuidor
12%

Contas  
Regionais

17%

Contas  
Nacionais

19%

Pequeno 
Varejo

19%

Food 
Service
12%
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Mercado Externo

Composição da Receita Líquida do Mercado Externo por Região:

Custo do Produto Vendido (CPV)

Em 2014, o custo dos produtos vendidos totalizou R$ 9.358,8 
milhões. Ao longo do ano, a Companhia implementou diversas 
ações visando melhorar a sua eficiência e produtividade, o que 
fez com que a representatividade do CPV sobre a receita líquida 
passasse de 76,1% no último trimestre de 2013 para 70,5% no 
mesmo período de 2014. Adicionalmente, esse resultado refle-
te uma redução no custo de alimentação dos animais ocorrida 
majoritariamente no segundo semestre.

Lucro Bruto

Como consequência dos resultados supracitados, o lucro bruto 
da JBS Foods em 2014 foi de R$3.531,5 milhões. A margem bru-
ta apresentou melhorias sucessivas ao longo do ano, atingindo 
27,4% sobre a receita líquida, reflexo da melhor eficiência ope-
racional da Companhia. 

A receita líquida do mercado ex-
terno em 2014 totalizou R$ 6.635,1 
milhões, com volume vendido de 
1.280,9 milhões de toneladas e 
preço médio de R$ 5,2 /kg. Esse 
resultado reflete a estratégia da 
Companhia de estruturar o mix de 
vendas de acordo com mercados 
melhor pagadores, além do cresci-
mento das vendas diretas para 
algumas redes varejistas na Cin-
gapura, nos Emirados Árabes e na 
Arábia Saudita e desenvolvimento 
de parceria estratégicas com im-
portadores e distribuidores. Adicio-
nalmente, as exportações também 
sofreram o impacto do aumento 
do câmbio médio (R$/US$) na com-
paração com o ano anterior.

Ao longo de 2014, é importante destacar a evolução do merca-
do externo em alguns aspectos, tais como: 

 Desenvolvimento de parcerias estratégicas com importa-
dores e distribuidores, com destaque para a Farm Fresh nos 
Emirados Árabes;
 Aumento das vendas diretas para redes varejistas, tais 
como a Fair Price na Cingapura, Emke nos Emirados Árabes e 
Othaim na Arábia Saudita, conforme comentado acima;
 Ampliação para novos mercados, com os primeiros em-
barques de cortes suínos para o Japão, início das exportações 
para a Malásia, inauguração de escritório em Xangai (China) e a 
atuação em novos mercados como o México;
 Melhoria do mix de produtos comercializados, com cresci-
mento das vendas no varejo de produtos com marca;
 Desenvolvimento de estratégias e produtos para merca-
dos específicos, como suínos para o Japão; 
 Desenvolvimento da Seara como marca global de aves, suínos 
e processados, já presente em diversos varejistas internacionais.

Outros
África
5,5%

Oriente 
Médio e 
Norte da
África
23,8%

Europa
28,0%

Ásia e  
Oceania
26,8%

Américas
15,8%
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Despesas com Vendas, 
Gerais e Administrativas

Em 2014, as despesas com vendas totalizaram 
R$1.679,7 milhões, representando 13,0% sobre o 
total da receita líquida no acumulado do ano. De 
modo geral, as despesas com vendas refletiram 
principalmente os custos associados à distribui-
ção dos produtos, bem como os investimentos 
em trade marketing e marketing realizados ao 
longo do ano. As despesas gerais e administrati-
vas totalizaram R$314,4 milhões em 2014, repre-
sentando 2,4% da receita líquida. 

Resultado Financeiro 

O resultado financeiro líquido, que representa o 
reconhecimento de juros incorridos e recebidos, 
e as variações cambiais sobre ativos e passivos 
em moeda estrangeira e despesas bancárias, 
totalizou R$477,2 milhões em 2014, tendo sido 
impactado principalmente por novas captações 
realizadas ao longo do exercício, bem como pelo 
aumento do câmbio médio (R$/US$) na compa-
ração com o ano anterior.

Endividamento

Em 31 de dezembro de 2014, a dívida bruta ban-
cária da JBS Foods era de R$5.722,4 milhões, en-
quanto a dívida líquida total era de R$ 8.309,0 
milhões. Na mesma data, a posição de endivida-
mento de longo prazo representava 46,1% da dí-
vida bancária total, com 30,9% denominado em 
moeda nacional e 69,1% em moeda estrangeira. 
Ao longo do ano, o crescimento no endividamen-
to ocorreu principalmente pelo efeito da variação 
cambial sobre a posição denominada em dólar, 
pela realização de novas captações, e pelo endi-
vidamento relacionado às empresas adquiridas. 

Lucro Líquido

Em função dos resultados comentados acima, 
em 2014 JBS Foods apresentou um lucro líquido 
de R$964,6 milhões, representando uma mar-
gem líquida de 7,5%.

EBITDA

No acumulado do ano, a JBS Foods atingiu um 
EBITDA (Resultado antes dos Juros, Impostos, De-
preciação e Amortização) de R$2.052,3 milhões, 
o que representa uma margem de 15,9% sobre 
a receita operacional líquida. Ao longo do ano, a 
Companhia apresentou um crescimento contí-
nuo na margem EBITDA, reflexo principalmente 
do êxito do processo de melhoria dos resultados 
das empresas adquiridas, bem como das várias 
ações estratégicas e operacionais implantadas ao 
longo do ano, tais como a otimização do mix de 
vendas, reposicionamento das marcas, remode-
lagem da rede de distribuição, melhora do nível 
de serviço para os clientes e maior presença dos 
produtos no mercado, impulsionando o volume 
de vendas.

1T14

13,7% 14,3%
17,1% 18,0%

380
440

576
656

2T14 3T14 4T14

EBITDA % Margem EBITDA
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Balanço Patrimonial
(Em milhares de R$)

31.12.14 31.12.14
ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de caixa  389.037 Fornecedores  1.234.997 
Contas a receber de clientes  1.776.127 Empréstimos e financiamentos  3.084.323 

Estoques  1.122.736 Imposto de Renda e contribuição 
social a pagar  -   

Ativos biológicos  770.098 Obrigações fiscais. trabalhistas e 
sociais  418.972 

Impostos a Recuperar  652.676 Debitos com Terceiros para 
Investimento - CP  275.572 

Despesas antecipadas  13.703 Outros passivos circulantes  214.410 
Outros ativos circulantes  319.827 
TOTAL DO  
CIRCULANTE  5.044.204 TOTAL DO 

CIRCULANTE  5.228.274 

Demonstração de Resultados

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos - LP  2.638.109 
Obrigações fiscais. trabalhistas e 
sociais - LP  34.743 

Realizável a Longo Prazo Provisão para riscos processuais  445.557 

Impostos a Recuperar - LP  737.480 Imposto de Renda e contribuição 
social diferidos  436.385 

Ativos biológicos matrizes  291.323 Débitos com empresas ligadas  506.372 

Outros ativos não circulantes  485.098 Debitos com Terceiros para 
Investimento - LP  2.975.600 

Outros passivos não circulantes  58.016 
Total do Realizável a Longo Prazo  1.513.901 

TOTAL DO NÃO 
CIRCULANTE  7.094.782 

Imobilizado  4.166.733 
Intangível 3.379.381 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 7.546.114 Capital social  841.035 
Reservas de capital  836.748 
Ajustes de avaliação patrimonial  (2.281)
Ajustes acumulados de conversão 92.794
Atribuído à participação dos 
acionistas controladores  1.768.296 

Participação dos acionistas  
não controladores  12.867 

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 9.060.015 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  1.781.163 

TOTAL DO ATIVO  
14.104.219 

TOTAL DO PASSIVO  
E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 
14.104.219
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Demonstração de Resultados
R$ mm 2014
Receita Líquida 12.890,3
CPV (9.358,8) 
Lucro Bruto 3.531,5
% Margem Bruta 27,4%
Despesas com Vendas (1.679,7) 
Despesas Gerais & Adm. (314,4) 
Resultado Operacional 1.537,4
% da Receita Líquida 11,9%
Outras Despesas (7,7) 
% da Receita Líquida 0,1%
Equivalência Patrimonial
% Receita Líquida
EBIT 1.529,6
% da Receita Líquida 11,9%
D&A 522,7
% da Receita Líquida 4,1%
EBITDA 2.052,3
% Margem EBITDA 15,9%
Resultado Financeiro Líquido (477,2) 
EBT 1.052,4
% da Receita Líquida 72,6%
Resultado Antes Provisão IR /CS 1.052,4
Impostos (87,9) 
% of EBT 8,3%
Lucro Líquido 964,6
% Margem Líquida 7,5%
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2014.
(Em milhares de Reais) 2014

Fluxo de caixa das atividades operacionais  
LUCRO DO PERÍODO  963.412
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades  
operacionais:
. Depreciação e amortização 522.670 
. Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa (19.006)
. Participações de minoritários 874 
. Resultado de equivalência patrimonial  -   
. Valor residual de bens baixados do ativo imobilizado (2.312)
. Imposto de renda e contribuição social diferidos (145.571)

559.707 
. Redução ao valor recuperável  -   
. Provisão para riscos processuais  (144.560)

1.735.214
REDUÇÃO (AUMENTO) EM ATIVOS
 Contas a receber (172.026)
 Estoques  (214.980)
 Impostos a recuperar  (64.307)
 Despesas antecipadas  1.913 
 Outros ativos circulantes  (60.510)
 Créditos com empresas ligadas  -   
 Ativos Biológicos  (323.847)
 Outros ativos circulantes e não circulantes  (218.827)
 Imposto de renda diferido ativo  -   
AUMENTO (REDUÇÃO) EM PASSIVOS
 Fornecedores  115.145 

 (233.183)
 Outros passivos circulantes  (120.727)
 Imposto de renda diferido passivo  5.508 
 Débitos com empresas ligadas  (174.330)
 Provisão para contingências  (29.154)
 Outros passivos circulantes e não circulantes  (14.350)
 Ajustes de avaliação patrimonial e acumulados de conversão  62.973 
Variações em ativos e passivos operacionais
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  294.512 

Fluxo de Caixa
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Fluxo de Caixa

 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 Adições no ativo imobilizado e intangível  (797.564)
 Adições nos investimentos  (283.790)
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos  (1.081.354)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 Empréstimos e financiamentos captados  2.016.805 
 Pagamentos de empréstimos e financiamentos  (895.590)
 Efeito líquido do capital de giro de empresa adquirida  -   
 Aumento (redução) de capital  -   
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  1.121.215 
VARIAÇÃO CAMBIAL SOBRE CAIXA E EQUIVALENTES  (81.112)
 Variação líquida no período  253.261 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  135.776 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO  389.037 
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Estratégia e Análise
Indicador Informação a ser obtida. Capítulo ou Resposta Direta.

G4-1
Estratégia de sustentabilidade da Companhia e 
qual sua relevância para a organização.

Página 39.

Perfil Organizacional
G4-3 Nome da Companhia. JBS Foods S.A.

G4-4
Principais marcas, produtos e serviços 
oferecidos pela Companhia.

Páginas 12 a 23.

G4-5 Localização da sede da Companhia. São Paulo.
G4-6 Principais países em que a Companhia atua. Páginas 22 e 23.

G4-7
Natureza da propriedade e a forma jurídica da 
Companhia.

S.A.

G4-8 Mercados onde Companhia atua. Páginas 13 a 23.

G4-9
Porte da organização incluindo, número de 
empregados, total de operações, receita líquida e 
quantidade de produtos oferecidos.

Páginas 12 a 23, 63 e 104.

G4-10

Número total e a variação de empregados 
próprios e terceirizados da Companhia no ano 
e por gênero, contrato de trabalho e tipo de 
emprego.

Páginas 62 e 63.

G4-11
Número de funcionários cobertos por acordos 
de negociação coletiva ao final do período.

100% dos colaboradores da JBS Foods são 
abrangidos por acordos de negociação coletiva. 

G4-12
Número total de fornecedores ativos da 
Companhia e o total pago a eles ao longo do 
período por tipo de fornecedor.

Informação não disponível.

G4-13
Mudança significativa no decorrer do período no 
porte da Companhia, sua estrutura, operação ou 
participação acionária.

Páginas 12 a 38.

G4-14
Adoção do princípio da precaução na gestão de 
riscos.

A Companhia promove uma gestão rigorosa dos 
riscos, que inclui o cuidado com a prevenção de 
possíveis impactos ambientais, em linha com 
o pregado pelo princípio da precaução. Mais 
informações nas páginas 38, 39 e 77 a 100.

G4-15
Cartas, princípios ou outras iniciativas externas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, social 
ou ambiental, que a Companhia apoia.

Páginas 54, 72 a 75, 99 e 100.

 Indíce GRI
Perfil

O relatório passou pela verificação Materiality Disclosures Service, na qual a GRI 
avalia o correto reporte dos aspectos materiais na publicação.
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G4-16
Associações nas quais a Companhia tem 
participação estratégica? 

Associação Brasileira dos Concessionários MAN 
Latin America, Sindicato da Indústria de Carnes 
e Derivados no Estado do Paraná, Associação 
Sul Brasileira de Produtos Suínos, Sindicato das 
Indústrias de Produtos Suínos do Estado do Rio 
Grande do Sul, Associação Brasileira de Proteína 
Animal, Sindicato das Indústrias de Produtos 
Avícolas do Estado do Paraná e Sindirações.

Aspectos Materiais Identificados e Limites

G4-17
Entidades da Companhia consideradas nas 
demonstrações financeiras.

Página 104.

G4-18
Processo adotado para definir o conteúdo do 
relatório e a abrangência das informações 
apresentadas em cada aspecto.

Páginas 8 e 9.

G4-19
Lista de aspectos materiais identificados no 
processo de definição do conteúdo.

Páginas 8 e 9.

G4-20
Limite de cada aspecto material para a 
organização.

Páginas 8 e 9.

G4-21
Limite de cada aspecto material fora da 
organização.

Páginas 8 e 9.

G4-22
Explicação das consequências de quaisquer 
reformulações de informações fornecidas em 
relatórios anteriores.

Não há, já que esse é o primeiro relatório  
da Companhia.

G4-23
Mudanças significativas em comparação com 
anos anteriores no que se refere a escopo, limite 
dos aspectos abordados.

Não há, já que esse é o primeiro relatório  
da Companhia.

Engajamento de Stakeholders

G4-24
Lista de stakeholders engajados pela 
organização.

Páginas 8 e 9.

G4-25
Base usada para identificação e seleção de 
stakeholders para engajamento.

Páginas 8 e 9.

G4-26
Abordagem adotada pela Companhia 
para engajar stakeholders e frequência do 
engajamento.

Páginas 8 e 9.

G4-27
Principais tópicos levantados durante o 
engajamento de stakeholders e medidas 
adotadas pela Companhia para abordá-los.

Páginas 8 e 9.

Perfil do Relatório
G4-28 Período coberto pelo relatório. Página 8.
G4-29 Data do relatório anterior mais recente. Página 8.
G4-30 Ciclo de emissão dos relatórios. Página 8.

G4-31
Dados para contato sobre dúvidas em relação 
ao Relatório.

Página 9.

G4-32
Opção de aplicação das diretrizes (essencial ou 
abrangente).

Este relatório segue as Diretrizes da G4, na opção 
essencial.

G4-33
Descrição da política e prática adotada para 
verificação externa dos dados.

O relatório não passou por verificação externa, com 
exceção das informações financeiras.
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Governança Corporativa

G4-34 Estrutura de governança incluindo comitês. Páginas 26 a 28.

Ética e Integridade 

G4-56
Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento da organização, como códigos 
de conduta e de ética.

Páginas 60 e 61.

Desempenho

Econômica

Aspecto: Desempenho Econômico

EC2
Implicações financeiras e outros riscos 
e oportunidades para as atividades da 
organização devido a mudanças climáticas.

Páginas 93 a 97.

Ambiental
Aspecto: Materiais

EN1
Materiais usados nas embalagens, 
discriminados por peso ou volume (renováveis e 
não renováveis).

Páginas 85 e 91.

EN2
Percentual de materiais usados provenientes de 
reciclagem.

Páginas 85 a 88.

Aspecto: Energia
EN3 Consumo de energia dentro da organização. Página 90.
EN6 Redução do consumo de energia. Página 90.

Aspecto: Água
EN8 Total de retirada de água por fonte Página 81.

EN10
Percentual e volume total de água reciclada  
e reutilizada.

Página 81.

Aspecto: Biodiversidade

EN12

Descrição dos impactos significativos na 
biodiversidade de atividades, produtos e 
serviços em áreas protegidas e em áreas de 
alto índice de biodiversidade fora das áreas 
protegidas. Informar se há corpos d’água  
nestas áreas.

A operação da Companhia não afeta 
significativamente a biodiversidade de áreas de 
proteção. As iniciativas de gestão para minimizar os 
impactos na biodiversidade estão apresentadas  
na página 99.

EN13 Habitats protegidos ou restaurados. Página 95.

EN14

Número de espécies na Lista Vermelha da 
IUCN  e em listas nacionais de conservação 
com habitats em áreas afetadas por operações, 
discriminadas por nível de risco de extinção.

Não há informação contabilizada/consolidada 
sobre espécies ameaçadas de extinção.

Aspecto: Emissões

EN15
Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) 
(Escopo 1).

Página 96.

EN16
Emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) provenientes da aquisição de energia 
(Escopo 2).

Página 96.

EN17
Emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (Escopo 3).

Página 97.
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EN19
Redução de emissões de gases de  
efeito estufa (GEE).

Páginas 93 a 97.

Aspecto: Efluentes e Resíduos

EN22
Descarte total de água, discriminado por 
qualidade e destinação.

Página 82.

EN23
Peso total de resíduos, discriminado por tipo e 
método de disposição.

Página 89.

EN25

Peso de resíduos transportados, importados, 
exportados ou tratados considerados 
perigosos nos termos da convenção da basileia, 
anexos I, II, III e VIII, e percentual de resíduos 
transportados internacionalmente.

Página 89.

Aspecto: Produtos e Serviços

EN28

Percentual de produtos e suas embalagens 
recuperados em relação ao total de produtos 
vendidos, discriminado por categoria  
de produto.

Páginas 85 a 87.

Aspecto: Geral

EN31
Total de investimentos e gastos com proteção 
ambiental, discriminado por tipo.

Página 78.

Aspecto: Avaliação Ambiental de Fornecedores

EN33
Impactos ambientais negativos significativos 
reais e potenciais na cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas a esse respeito

Página 91.

Aspecto: Práticas de Compra

FP1
Percentual de volume comprado de 
fornecedores em conformidade com a política 
de práticas de compra da empresa.

100% da matéria-prima adquirida está em 
conformidade com a política de práticas de  
compra da Companhia.

FP2

Percentual de volume comprado submetido 
à verificação de conformidade com normas 
de produção responsável reconhecidas 
internacionalmente, discriminado por norma.

Páginas 53 e 54.

Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente

Aspecto: Saúde e Segurança no Trabalho

LA5

Percentual da força de trabalho representada 
em comitês formais de saúde e segurança, 
compostos por empregados de diferentes níveis 
hierárquicos, que ajudam a monitorar e orientas 
programas de saúde e segurança no trabalho.

Página 67.

LA6
Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias 
perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao 
trabalho, por região e gênero.

Página 67.

LA7
Empregados com alta incidência ou alto risco de 
doenças relacionadas à sua ocupação.

 A JBS Foods trabalha de maneira preventiva, 
eliminando postos de trabalho que apresentam 
alta incidência de risco ou doenças por meio de 
programas de ergonomia, melhora continua de 
processos industriais e de programas de qualidade 
de vida no trabalho.
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LA8
Temas relativos a segurança e saúde cobertos 
por acordos formais com sindicatos.

Páginas 66 e 67.

Aspecto: Treinamento e Educação

LA9
Número médio de horas de treinamento por 
ano por empregado, discriminado por gênero e 
categoria funcional.

Páginas 64 e 67.

Aspecto: Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo

HR6

Operações e fornecedores identificados 
como de risco significativo para a ocorrência 
de trabalho forçado ou análogo ao escravo 
e medidas tomadas para contribuir para a 
eliminação de todas as formas de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo.

A Companhia observa princípios éticos em seus 
relacionamentos, que incluem o respeito aos 
direitos humanos e trabalhistas em suas operações 
e de fornecedores. Todos os fornecedores da 
Companhia se comprometem, em contrato, a estar 
e se manter em conformidade com a legislação 
fiscal, tributária, trabalhista e ambiental.

Aspecto: Direitos dos Povos Indígenas e Tradicionais

HR8
Número total de casos de violação de direitos 
de povos indígenas e tradicionais e medidas 
tomadas a esse respeito.

Não há casos de violação de direitos de  
povos indígenas.

Aspecto: Políticas Públicas

SO6
Valor total de contribuições financeiras para 
partidos políticos e políticos, discriminado por 
país e destinatário/beneficiário.

A fim de contribuir com o debate político e o 
desenvolvimento da democracia, a JBS Foods 
realiza doações para partidos políticos desde que 
os projetos apresentados pelas organizações 
estejam em consonância com os valores e as 
crenças da companhia. 

Aspecto: Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade 

SO9
Percentual de novos fornecedores selecionados 
com base em critérios relativos a impactos  
na sociedade.

Os fornecedores críticos da Companhia são 
avaliados em relação aos seus principais 
potenciais de impacto, de maneira a mitigar os 
impactos negativos na sociedade (meio ambiente, 
biodiversidade, segurança dos consumidores, 
combate às mudanças climáticas, etc.) e gerar 
desenvolvimento. Saiba mais na página 91.

SO10
Impactos negativos significativos reais e 
potenciais na cadeia de fornecedores na 
sociedade e medidas tomadas a esse respeito.

Páginas 46 e 91.

Responsabilidade pelo Produto
Aspecto: Saúde e Segurança do Cliente

PR1

Percentual das categorias de produtos e 
serviços significativas para as quais são 
avaliados impactos na saúde e segurança 
buscando melhorias.

100%. As iniciativas para garantir a segurança dos 
produtos são apresentadas no capítulo “Qualidade 
e segurança dos produtos”.
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PR2

Número total de casos de não conformidade 
com regulamentos e códigos voluntários 
relacionados aos impactos causados por 
produtos e serviços na saúde e segurança 
durante o ciclo de vida, discriminados por tipo 
de resultado.

Foram registradas 37 demandas Cíveis de 
Consumidor (Administrativas e Judiciais) em 2014, 
que totalizaram R$ 1,4 milhão. Os casos estão em 
tramitação na esfera judicial e administrativa e, 
portanto, em 2014 não há conclusão ou pagamento 
referente aos mesmos. No período, nenhuma 
fábrica foi interditada pelas Autoridades Sanitárias, 
nenhum produto foi retido para controle externo 
antes de sua liberação e não houve nenhum caso 
de recall de produto.

FP5

Percentual do volume de produção fabricado 
em unidades operacionais certificadas por 
organização independente em conformidade 
com normas internacionalmente reconhecidas 
de sistema de gestão de segurança de 
alimentos.

52% do volume produzido em 2014 é proveniente 
de unidades certificadas. Conheça as certificações 
na página 54.

FP6

Percentual do volume total de vendas de 
produtos ao consumidor, discriminado por 
categoria de produto, que contêm baixo teor 
de gorduras saturadas e trans, sódio e açúcares 
adicionados.

Exemplos de produtos que consideram esses 
aspectos são a Linha de Frios Light e o peito de 
peru e presunto com menos sódio. Conheça mais 
na página 18.

FP7

Percentual do volume total de vendas de 
produtos ao consumidor, discriminado por 
categoria de produto, que contêm alto teor de 
ingredientes nutritivos como fibras, vitaminas, 
minerais, fitoquímicos e adição de alimentos 
funcionais.

Exemplo de produtos que consideram esses 
aspectos é a linha de Pizza Integral lançada no ano. 
Conheça mais na página 19.

Aspecto: Rotulagem de Produtos e Serviços

PR3

Tipo de informação sobre produtos e serviços 
exigida por procedimentos de rotulagem, e o 
percentual de produtos e serviços sujeitos  
a tais exigências.

A JBS Foods atende, em 100% dos seus produtos, 
as diferentes exigências de rotulagem. Todos 
os rótulos possuem informações relativas à 
composição, tabela nutricional, denominação, 
peso líquido, condições de conservação, data de 
fabricação, prazo de validade e dados da  
unidade fabricante.

100% dos rótulos dos produtos da companhia 
apresentam também o selo de Serviço de Inspeção 
Federal (SIF), do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA). Em alguns produtos 
são apresentadas ainda informações como modo 
de preparo e de consumo, além de trazerem 
diferentes receitas de preparo do produto  
e seus acompanhamentos. 
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PR5 Resultados de pesquisa de satisfação do cliente. Páginas 44 e 45.

FP8
Políticas e práticas para comunicação aos 
consumidores sobre ingredientes e informações 
nutricionais além das exigências legais.

A Companhia declara os ingredientes e aditivos 
utilizados, específica aqueles que possam conter 
fatores alergênicos, e apresenta a fortificação de 
vitaminas, minerais, fibras entre outros. Em 2014, a 
Companhia voluntariamente deixou de usar o aipo 
de todos os seus produtos, visando a mitigação de 
riscos alergênicos, recentemente descobertos  
neste elemento.

Aspecto: Comunicações de Marketing

PR6 Vendas de produtos proibidos ou contestados.
A Companhia não comercializa produtos proibidos 
e atende às regras e boas práticas nos países em 
que atua.

PR7

Número total de casos de não-conformidade 
com regulamentos e códigos voluntários 
relativos a comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminados por tipo de resultado.

Não houve em 2014 nenhum caso de não 
conformidade em relação à comunicação  
de marketing.

Aspecto: Criação e Genética de Animais

FP9
Percentual e total de animais criados e/ou 
processados, por espécie e tipo de criação.

Páginas 47 a 50.

Aspecto: Pecuária

FP10
Políticas e práticas, por espécie e tipo de criação, 
relacionadas a alterações físicas e uso de 
anestésicos.

Páginas 47 a 50.

FP11
Percentual e total de animais criados e/ou 
processados, por espécie e tipo de criação, por 
tipo de criação.

Páginas 47 a 50.

FP12

Políticas e práticas para antibióticos, anti-
inflamatórios, hormônios e/ou tratamentos com 
promotores de crescimento, por espécie e tipo 
de criação.

A Companhia cumpre todas as exigências legais 
brasileiras e dos países para os quais exporta em 
relação ao uso dessas substâncias. Saiba mais nas 
páginas 46 e 47.

Aspecto: Transporte, Manejo e Abate

FP13

Número total de incidentes de não 
conformidade com leis e regulamentos e adesão 
a normas voluntárias relacionadas a práticas de 
manejo e abate e transporte de animais vivos 
terrestres e aquáticos.

Não houve em 2014 nenhum incidente de não 
conformidade em relação ao manejo, abate e 
transporte de animais. Mais informações na  
página 51.



JBS Foods
Relatório Anual e de 

Sustentabilidade 2014
121

Créditos
Coordenação e condução do projeto

Equipes de Sustentabilidade, Relações com 
Investidores e Comunicação da JBS Foods

Redação, edição e consultoria GRI
RICCA RI

Projeto gráfico e produção visual
RICCA RI

Avenida Marginal Direita do Tietê, 500 – Vila Jaguara
São Paulo (SP) CEP: 05118-100

Tel.: +55 (11) 3144-5600
relatorio.anual@jbsfoods.com.br



122
JBS Foods

Relatório Anual e de 
Sustentabilidade 2014



JBS Foods
Relatório Anual e de 

Sustentabilidade 2014
123



124
JBS Foods

Relatório Anual e de 
Sustentabilidade 2014




