
 

 
COMUNICADO AO MERCADO 

 

EM TRÊS MESES, JBS INVESTE MAIS DE R$100 MILHÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA 

DO COLABORADOR NO BRASIL 

Investimentos incluem ampliação das frotas de ônibus, fornecimento de EPIs, instalação 

de estruturas ambulatoriais, vacinação contra a H1N1 para 100% dos colaboradores, 

contratação de mão de obra, entre outras ações 

 

A JBS S.A. (“JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, 

nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, que, com o 

propósito inabalável de garantir a saúde e a segurança de seus colaboradores, entre os meses de março e 

junho, a JBS investiu mais de R$ 100 milhões em medidas, sistemas e processos de contingência em saúde 

e segurança para todas as suas unidades no Brasil. Os recursos foram aplicados em dezenas de ações e 

fazem parte do protocolo de prevenção e proteção da Companhia para os mais de 130 mil colaboradores 

das unidades de produção, centros de distribuição, escritórios e demais instalações da empresa no país. 

Neste período, para garantir a implementação e eficácia dessas medidas, a JBS tem feito auditorias 

periódicas em suas 135 unidades produtivas, verificando item a item de cada ação do seu rígido protocolo 

de segurança.  

Para definir seu protocolo, a JBS contratou a consultoria médica de infectologistas especializados, como 

Dr. Adauto Castelo Filho, e instituições de referência, como o Hospital Albert Einstein que validaram cada 

etapa do protocolo de acordo com as recomendações médicas e de saúde e as determinações da Portaria 

Interministerial nº 19 (Ministérios da Saúde, Agricultura e Economia), de 18 de junho de 2020. 

Adicionalmente, a JBS contratou – somente entre os meses de março e junho - mais de 10 mil profissionais 
em todo o país para reposição das posições dos colaboradores que foram preventivamente mantidos em 
casa por fazerem parte do grupo de risco, incluindo as gestantes e pessoas com mais de 60 anos. Também 
fazem parte desse grupo, os colaboradores em condições de maior vulnerabilidade, incluindo indígenas, e 
os que tenham indicação médica. Todos os colaboradores que tenham diagnóstico positivo para Covid-19 
também são prontamente afastados e permanecem ausentes das suas atividades até o seu pronto 
restabelecimento - a equipe de saúde da empresa presta atendimento integral a todos e também realiza a 
busca ativa entre os colaboradores, contactantes e familiares.  

Vale destacar que a empresa já realiza o monitoramento diário de 100% dos colaboradores desde o início 
da sua jornada – do transporte ao acesso às unidades, incluindo mudanças de turno, intervalos, refeições 
e até o retorno à sua casa, cada colaborador é monitorado – seja por anamnese, medição de temperatura 
ou por consulta laboratorial.  

“Com isso, os procedimentos e cuidados adotados pela JBS nas suas plantas são capazes de oferecer a 

máxima proteção aos seus colaboradores e podem ser comparados aos aplicados em instituições de 

referência na área hospitalar”, destaca Dr. Adauto Castelo. 

Como exemplo das medidas adotadas, estão:  

- Ampliação das frotas de ônibus em 49%. Para viabilizar as normas de distanciamento no transporte de 

colaboradores, a JBS ampliou o número de ônibus que atendem o trajeto de ida e volta das unidades em 

todo o país – agora são mais de 1.800 veículos que fazem o transporte dos colaboradores. Os assentos 

são demarcados, fixos e com distanciamento a cada dois bancos. Além disso, foram comprados mais de 2 

mil termômetros digitais para medição da temperatura dos colaboradores na entrada do ônibus e da fábrica, 

além de questionário (anamnese) de todos antes do acesso aos veículos. 

- Novos EPIs (equipamentos de proteção individual). Além dos uniformes utilizados seguindo os 

protocolos sanitários e de operação da indústria, em todas as plantas da JBS foram adicionados novos 

equipamentos de proteção, como máscara “face shield” (acrílico), máscaras descartáveis e de tecido. O 

uso de máscaras é 100% obrigatório em todas as áreas da Companhia.  Só no modelo “face shield”, são 

mais de 180 mil unidades adquiridas nos últimos três meses. Ao todo, a empresa já adquiriu mais de 1,2 

milhão de EPI´s nesse período. Os equipamentos são usados durante todo o turno dos colaboradores que, 



 

na linha de produção ainda contam com barreiras físicas de proteção e que garantem o isolamento físico e 

social.  

- Detergentes e sanitizantes. Para garantir a higienização correta das mãos, foram adquiridos cerca de 

150 mil litros de álcool em gel e que são amplamente oferecidos em recipientes instalados em locais de 

fácil acesso aos colaboradores e com acesso via pedal. A desinfecção das instalações e dos ônibus também 

foi intensificada – com mais de 200 mil litros de produtos desinfetantes utilizados mensalmente. 

- Vacinação gratuita para gripe H1N1 para 100% dos colaboradores. Em todas as suas unidades no 

Brasil, os departamentos de saúde e segurança da JBS estão promovendo a vacinação contra a gripe H1N1 

para todos os colaboradores.  

- Contratação de profissionais de saúde. A equipe de saúde das unidades soma mais de 630 

profissionais, número 40% superior ao verificado antes do início da pandemia. Foram adicionados mais 192 

profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e auxiliares e que estão à disposição para 

atendimento permanente dos colaboradores.   

Além dessas medidas, também foram realizadas mudanças na estrutura e nas áreas internas e externas 
das unidades. Entre os investimentos em equipamentos e novas instalações, estão:  

 Criação de refeitórios de campanha ampliando a capacidade de atendimento com amplo 
distanciamento entre os colaboradores, sem aglomerações. 

 Ambulatórios adicionais nas áreas externas e anexos às plantas, com funcionamento permanente; 

 Ampliação das áreas de descanso cobertas, com novos espaços em tendas e/ou contêineres com 
mais distanciamento entre os assentos. 

A comunicação sobre os protocolos de segurança e saúde adotados nas unidades e informações gerais 
sobre a Covid-19 para os colaboradores também foram intensificadas. Em cada planta, nos diversos pontos 
de passagem e de permanência, estão instalados materiais de comunicação sobre as medidas e atitudes 
necessárias à prevenção da doença no trabalho e esclarecimentos sobre proteção e cuidados em família, 
em casa e nos momentos de descanso. Entre as ferramentas usadas estão: veiculação das mensagens em 
rádio e TVs internas, comunicação visual, sinalizações e alertas de distanciamento, jornal mural, intranet, 
entre outros.  

Além dos investimentos realizados internamente, no valor de R$ 100 milhões em todas as suas unidades 
no Brasil, a JBS anunciou a doação de R$ 400 milhões para o enfrentamento à Covid-19 no Brasil. Os 
valores estão sendo dedicados a três frentes – saúde, social e ciência.  

A empresa está confiante que todas essas medidas são eficazes para proteger os colaboradores da Covid-
19 nas suas unidades e garantir o abastecimento e a oferta de produtos da mais alta qualidade a seus 
clientes e consumidores no país e no mundo. Essa é uma missão que não pode parar, já que a produção 
de alimentos integra o rol de atividades essenciais para a população no contexto atual de pandemia. Para 
saber mais sobre os protocolos de segurança da  JBS acesse: jbs.com.br/medidasdeprotecao 

 

 

 São Paulo, 29 de julho de 2020  

 

Guilherme Perboyre Cavalcanti 

Diretor de Relações com Investidores 
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NOTICE TO THE MARKET 
 

IN THREE MONTHS JBS HAS INVESTED OVER R$ 100 MILLION IN HEALTH AND SAFETY 
PROTOCOLS IN BRAZIL 

 
Investments include expanding the bus fleet, new PPEs, the installation of outpatient 

structures, vaccinating 100% of the team members against H1N1 and hiring labor, among 
other actions 

 

JBS S.A. (“JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), communicates to its shareholders and the market in 

general, in accordance with the terms of the Brazilian Securities and Exchange Commission Instruction no. 

358, dated January 3, 2002, that, with the objective of ensuring the health and safety of its team members 

between the months of March and June, JBS has invested over R$ 100 million in contingency health and 

safety measures, systems and processes at all its facilities in Brazil. The resources were allocated to dozens 

of actions that are part of the prevention and protection protocol of more than 130,000 team members at the 

production units, distribution centers, offices and the company’s other premises in Brazil. During this period, 

to ensure the measures are implemented and effective, JBS has been conducting periodic audits in its 135 

production units, verifying item by item of each action in its strict security protocol.  

To define this protocol, JBS hired a medical consulting company of specialist infectologists, like Dr. Adauto 

Castelo Filho, and benchmark institutions like the Albert Einstein Hospital who validated each phase of the 

company’s protocol as per the medical and healthcare recommendations and the stipulations of Inter-

ministerial Ordinance nº 19 (Ministries of Health, Agriculture and the Economy), dated June 18, 2020. 

Furthermore, between March and June JBS hired more than 10,000 professionals nationwide to take the 
places of team members who had been preventatively kept at home, the objective being to protect those in 
the risk group, such as pregnant women and the over-60s. Part of this group is also composed of team 
members in situations of greater vulnerability, including indigenous people, and those under medical 
recommendation. All team members testing positive for Covid-19 are also immediately given leave of 
absence and remain away from their posts until they have fully recovered. In all cases, the company’s 
healthcare team carries out permanent monitoring. Similarly, JBS engages in an active search among the 
staff, those they may have been in contact with and family members.  

It is worth pointing out that the company already monitors 100% of its team members on a daily basis, from 
when they begin their working day – from transportation, to access to the production units, including shift 
changes, intervals, and meals until they return home. This is conducted by anamnesis, temperature 
measurement or laboratory consultation. 
 

“The procedures and precautions adopted by JBS at the plants are capable of providing its team members 

with maximum protection and are comparable to those in place at several benchmark hospital institutions”, 

Dr. Adauto Castelo points out. 

Examples of the measures adopted are:  

 A 49% expansion of the bus fleet. To impose distancing rules when transporting team members, 

JBS has expanded the number of buses serving the round trip from units throughout Brazil – more 

than 1,800 vehicles that transport team members who now occupy marked and fixed seats, with a 

distancing between every two seats. In addition, more than 2,000 digital thermometers have been 

purchased to take the temperature of the team members upon entering the bus and the plant; they 

all also undergo anamnesis before accessing the vehicles. 

 New PPEs (personal protection equipment). Besides the uniforms already used under industry 

sanitary and operational protocols, all JBS plants have been equipped with new protective 

equipment such as acrylic face shield masks, disposable and cloth masks. The use of masks is 

100% mandatory in all areas of the Company.  Over 180,000 face shields alone have been acquired 

in the last three months. In all, over 1.2 million PPEs have been purchased. All this equipment is 

used during the entire shift of the team members, while those on the production line also have 

physical protective barriers that guarantee physical and social isolation between them.  

 Detergents and sanitizers. To ensure proper hand sanitization everywhere in the Company, over 

150,000 liters of isopropyl alcohol gel were purchased, widely available from dispensers at various 



 

easily accessible locations and foot-operated. Disinfection of the installations and buses has been 

intensified – with monthly consumption of more than 200,000 liters of disinfectant products. 

 Free vaccination against H1N1 for 100% of the team members. The health and safety 

departments at JBS have facilitated H1N1 vaccination of team members at all of its Brazilian 

facilities.  

 Hiring of healthcare professionals. The team of healthcare specialists at the production units has 

over 630 professionals which has grown more than 40% when compared to the number verified 

before the pandemic. An additional 192 professionals have been added to the team, including 

doctors, nurses and assistants for round-the-clock attendance to team members.    

In addition to these measures, changes have also been made to the structure at the plants. Investments in 
equipment, facilities and new areas include:  

 Creation of additional lunchrooms that allow for distancing between team members, avoiding 
crowding;  

 Additional external outpatient areas attached to plants and which operate full-time; 

 Expansion of covered rest areas, such as tents and/or containers with more distancing between 
seats. 

Communication about the safety and healthcare protocols in place at the production units, as well as general 
information about Covid-19, has been intensified. At each plant, at several points of contact and transit there 
are informative and awareness notifications about the measures and attitudes required for preventing the 
disease at work, as well as clarifications to enable team members to protect themselves and their families 
when at home and on rest days. The tools used include spots on the internal radio, videos, signposting and 
distancing alerts, noticeboard and the intranet, among others.  

In addition to the investments of R$ 100 million made internally in all its plants in Brazil, JBS has announced 
the donation of R$ 400 million to the fight against Covid-19 in Brazil. The funds will be allocated on three 
fronts: healthcare, social action, and science. 

The Company is confident that all these measures are effective in protecting against and controlling Covid-
19 at its facilities and in ensuring the supply and offering of the highest quality products to its clients and 
consumers in Brazil and worldwide. This is a mission that cannot stop since food production is one of the 
essential activities for the population in the context of the Covid-19 crisis. 

To find out more about the safety protocols of JBS, go to: jbs.com.br/protective-measures 

  

 

São Paulo, July 29th, 2020 

 

  Guilherme Perboyre Cavalcanti 

Investor Relations Officer 

 

 

https://jbs.com.br/en/communication/covid-19-main-protective-measures/

