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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.



20
JBS Foods

Relatório Anual e de 
Sustentabilidade 2014

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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