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Uma mensagem do Diretor
Tudo bem com você? Espero que você esteja bem e quero te 
desejar boas-vindas ao time de tecnologia da JBS! Agora, vamos 
direto ao assunto. 

Atuo na área de alimentos há 36 anos e, na área de T.I. há 31 anos. 
Iniciei minha carreira na área de Planejamento e Controle de 
Produção, mas logo me direcionei para a área de T.I., passando 
por diversos cargos desde Operador, Analista de Sistemas, até 
Gerente e, atualmente, como Diretor de T.I. da JBS. 

A T.I. da JBS é um time forte, com mais de 200 profissionais na 
sede da companhia em São Paulo, participando ativamente das 
decisões estratégicas e inovadoras da empresa. Temos um papel 
fundamental na indústria de alimentos, através da 
implementação de novas tecnologias, do controle de processos, 
sempre colaborando com o sucesso dos negócios.

Por tudo isso, este material foi pensado para compartilhar nossa 
cultura e um pouco dos bastidores do time de tecnologia. Se 
você quer ainda fazer parte da JBS, esse conteúdo também pode 
te ajudar a se preparar e entender nosso Jeito de Ser e se 
preparar para o nosso processo seletivo. 

Espero que aproveite cada página desse conteúdo! 

João Pilla,
Diretor de Tecnologia da Informação da JBS 
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A trajetória da JBS

1953O início

João Batista Sobrinho, o 
“Zé Mineiro”, abriu uma 
pequena casa de carnes 

em Anápolis - GO. 

1968
Aquisição da primeira planta 
de abate em Planaltina (DF).

1970

2001

Expansão contínua através 
de aquisições e aumento 

da produtividade.

No período, o grupo passa a 
operar 21 plantas no Brasil
e cinco na Argentina e aumenta 
sua capacidade de abate para 
19,9 mil cabeças por dia.

A JBS expande 
significativamente as 
operações no setor de 
carne bovina no Brasil.

1957
Zé Mineiro passa a fornecer 
carne bovina para os 
trabalhadores que 
construíram Brasília.

1970
A segunda planta de abate
é incorporada à Companhia, 
aumentando a capacidade para 
500 cabeças de gado por dia.
A empresa faz a compra do 
seu 1º frigorífico e cria a 
marca FRIBOI.

O crescimento estava
apenas começando



Foco nas operações

2008
JBS compra operação de 

bovinos da Smithfield nos EUA. 
2009
A incorporação do Bertin 
consolida a JBS como líder
no segmento bovino.

2011
O Conselho de Administração 
elege Wesley Batista como 
presidente executivo e CEO da 
JBS S.A..

Em 2005, a companhia 
adquire 100% do capital social 

da Swift-Armour, maior 
produtora e exportadora de 
carne bovina na Argentina.

IPO da JBS S.A. e entrada 
no mercado dos EUA.

Aquisição da Pilgrim’s 
Pride, uma das maiores 

empresas produtoras de 
frango do mundo.  

2007
A JBS torna-se a primeira no 
setor frigorífico a abrir seu 
capital na bolsa de valores. 
Expande suas operações por 
meio da aquisição da empresa 
norte-americana Swift Company 
nos EUA e na Austrália.

2012
O Canadá entra no mapa de 

operações da JBS com a compra 
dos ativos da XL Foods.



JBS adquire a Moy Park, 
unidade europeia de frangos 
e alimentos processados.

2015

2021

Aquisição da operação de 
frango da Tyson no México 
e Brasil e da operação de 
suínos da Cargill nos EUA.

2013
A JBS adquire a SEARA e 
passa a atuar no setor de 
aves, suínos e processados 
no Brasil. 

A JBS continua a evoluir dia após dia e segue firme na sua 
missão de sermos os melhores naquilo que nos propusemos 
a fazer, promovendo oportunidades de um futuro melhor 
para: colaboradores, clientes, fornecedores e consumidores 
em todo o mundo. Com inovação, foco na qualidade e na 
segurança dos alimentos. 



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.” 

A frase está ligada à missão 
da JBS e aquilo que nos 
motiva diariamente Confiaram em mim e 

me disseram que eu 
era capaz. Aqui me 
deram a oportunidade 
de conquistar o meu 
maior sonho: a minha 
casa.”

Fica a dica: navegue 
pelas postagens 
reunidas na hashtag. 
Você poderá interagir 
com conteúdos e saber 
o que acontece na JBS.

Juntos com a missão
de alimentar o mundo

#Alimentando
OMundo

HASHTAG MUNDIAL DA JBS

“

“

Siderlan dos Santos, Operador 
de Máquinas e Equipamentos III



Nós, da JBS, contamos com sete deles que traduzem a nossa 
essência, direcionam o Time a trabalhar com união e foco no 
resultado e, de quebra, contribuem para o crescimento 
profissional das pessoas.

Os valores
que constroem
o nosso jeito de ser



Seja comprometido com os resultados e 
conheça profundamente aquilo que 
você faz, tendo disciplina e foco no 
detalhe. Coloque a mão na massa e seja 
apaixonado pelo que faz!

Atitude de dono

Focar no que é importante tem tudo a 
ver com o valor Simplicidade! Faça as 
coisas acontecerem, de forma simples, 
descomplicada e sem burocracias, mas 
sempre com respeito às normas. Seja 
prático, ágil, lógico e objetivo.

Simplicidade

O Nós está sempre à frente do Eu, 
quando o assunto é o valor Humildade! 
Saiba ouvir o outro, trabalhando como 
time, sem se sentir superior, tendo 
respeito acima de qualquer status.

Humildade

Executar as tarefas de forma 
disciplinada é essencial! Seja pontual, 
cumpra prazos e compromissos, além 
de ser muito organizado. Por isso, 
justificativas e desculpas não fazem 
parte do repertório da JBS. 

Disciplina

Não tenha medo de dizer o que se 
pensa, de dizer “não”, ou até de dizer que 
não sabe fazer algo. É essencial ser 
transparente, sincero, claro em sua 
comunicação e respeitoso, acima de 
tudo. 

Franqueza

Ter determinação é essencial! Tenha 
senso de urgência, cumpra com os seus 
compromissos, e resolva qualquer 
problema. É importante também ter 
sempre força de vontade e motivação! 

Determinação

O trabalho é a prioridade, por isso, estar 
sempre receptivo, acessível e disponível 
é essencial. Além disso, estar disposto e 
aberto ao novo garante que mudanças 
sejam feitas, trazendo novos desafios e 
resultados. Coopere com o time, tenha 
espírito de servir e seja flexível.

Disponibilidade

COMO LEVAR PARA
O SEU DIA A DIA? 



Um pouco
do que
acreditamos

Foco no detalhe

Produtos e 
Serviços de 
qualidade

Mão na massa Pessoa certa 
no lugar certo

Paixão pelo 
que se faz

Atitude é mais 
importante que 
conhecimento

As coisas só são 
conquistadas com 

muito trabalho

O 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



A JBS hoje
250mil
colaboradores
AO REDOR DO MUNDO

142mil
SÓ NO BRASIL

275mil 
consumidores
em 180 nações

COM PLATAFORMAS DE PRODUTOS

E ESCRITÓRIOS DE VENDAS 

+20 países

Compreende os ativos e marcas de carne bovina, couro e negócios 
relacionados no país, com marcas como Friboi, Bordon, Swift e 
mais de 10 negócios em biodiesel, colágeno e ingredientes, 
envoltórios (Natural Case), higiene e limpeza, gestão de resíduos, 
embalagem de metal, transporte, entre outros.

JBS Brasil +55.000 COLABORADORES

Com um amplo portfólio de produtos para atender a todos os 
tipos de consumidores, é o líder de mercado em congelados 
e alimentos à base de plantas, incluindo negócios de alto de 
valor agregado combinando investimento e inovação.

Seara 86.000 COLABORADORES



Fazer o bem
faz bem

Em seu relacionamento com as 
comunidades, a JBS contribui para o 
desenvolvimento socioeconômico das 
regiões em que opera.

Além de gerar empregos, contribuímos para 
o desenvolvimento das comunidades 
apoiando iniciativas destinadas a educação e 
treinamento para crianças e jovens, por 
meio do programa Fazer o Bem Faz Bem, 
lançado em 2019, com mais de 75 
municípios registrados e mais de 90 
instituições beneficiadas.

Em 2020, as iniciativas foram focadas em 
ajudar o combate a pandemia do COVID-19.



Em São Paulo, JBS é a principal apoiadora 
da Escola de Negócios Germinare, na qual 
investiu mais R$ 22,7 milhões em 2020, 
com 681 alunos matriculados, dos quais 
temos hoje 143 alunos efetivos em diversos 
negócios da J&F.

A organização sem fins lucrativos oferece 
educação gratuita de alta qualidade para 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
ao 3º ano do Ensino médio com foco em 
Gestão Empresarial.

Escola Germinare

O Instituto de Chefs Especiais, fundado em 2006, é 
apoiado pela Friboi desde 2013, promovendo a união entre 
os sabores da gastronomia e a inclusão social, oferecendo 
aulas de culinária para pessoas com Síndrome de Down e 
encorajá-los a trabalhar em sua independência durante o 
desenvolvimento de novas habilidades na cozinha. Em 
2020, 300 alunos foram matriculados no programa.

Chefs Especiais 



A JBS
pelo mundo
Por meio de uma plataforma global de produção e distribuição, 
a JBS está presente em 20 países, com mais de 450 unidades 
produtivas e escritórios comerciais em cinco continentes – 
Américas, Ásia, Europa, África e Oceania.

EUA  52%

CANADÁ  3%

MÉXICO  4%

BRASIL  10%
AM. DO SUL  

1%

EUROPA 7%

ÁFRICA & ORIENTE 

MÉDIO  3%

ÁSIA 16%

AUSTRÁLIA E
NOVA ZELÂNDIA 

4%

Suínos
Escritórios
ComerciaisBovinos

Aves

Ovinos

Couros Aquicultura¹
Alimentos 
Preparados Plant- based

Centro de 
inovação

Nota: Receita originada na região. 
¹ Operação prevista para ser concluída no final de 2021



Algumas das
nossas marcas
A JBS é muito maior do que 
imaginamos e conta hoje com 
dezenas marcas no portfólio – e 
no seu dia a dia! 



O futuro da JBS
A sustentabilidade é o fundamento da nossa 
estratégia de negócios. Uma base sólida sobre a 
qual foi possível assumir, em 2021, aquele que é o 
mais relevante dos nossos compromissos: o de ser 
Net Zero até 2040.

Metas Globais
JBS 2040

NET ZERO
Zerar o balanço de suas emissões 
até 2040.

US$ 100 milhões
investidos em projetos de 
pesquisa e desenvolvimento para 
auxiliar os esforços de produtores 
para fortalecer e aumentar a 
escala de práticas de agricultura 
regenerativa, incluindo captura de 
carbono e tecnologias de 
mitigação de emissões na fazenda.

Redução de 30%
nas emissões de GEE dos escopos 
1+2 por intensidade em relação a 
2019.

US$ 1 bilhão
investido em projetos de redução 
de emissões das próprias 
instalações.

Eliminar o desmatamento
ilegal de nossa cadeia de 
fornecimento de gado brasileiro – 
incluindo os fornecedores de 
nossos fornecedores – na 
Amazônia e outros biomas 
brasileiros até 2025 e avançar com 
a rastreabilidade para garantir 
cadeias de fornecimento livres de 
desmatamento em nosso negócio 
global.

EMISSÕES DE GEE*

*Gases de Efeito Estufa.

Ambiental



Redução de 15%
no uso de água por intensidade em 
relação a 2019.

Uso de 60%
de energia elétrica renovável.

ENERGIA RENOVÁVEL ÁGUA

Desenvolver um
scorecard global
estabelecer metas até 
2030

Redução de 30%
na taxa global de acidentes em 
relação à média de 2019 e 2020.

Continuidade 
no fornecimento
de oportunidades educacionais e 
de desenvolvimento para 
mudança de vida dos 
colaboradores e de suas famílias.

Continuidade 
no investimento
nas cidades onde a JBS atua, 
promovendo o bem-estar dos 
colaboradores, familiares e 
comunidade.

PESSOAS BEM-ESTAR ANIMAL

Desenvolver um
scorecard global
estabelecer metas até 
2030

SEGURANÇA DO ALIMENTO
E GARANTIA DE QUALIDADE

Social



Continuar a usar a Linha Ética, 
ferramenta de reporte abrangente e 
confidencial para ajudar a 
administração e os colaboradores a 
trabalharem juntos para lidar com 
fraudes, abusos e outras condutas 
impróprias no local de trabalho, 
com foco no cultivo de um 
ambiente de trabalho positivo.

Bem-estar animal
Cadeia de fornecimento livre de desmatamento
Engajamento com a comunidade
Meio ambiente e Biodiversidade
Desperdício de alimento
Direitos Humanos
Embalagens e reciclagem
Segurança e saúde do colaborador
Compra responsável de matéria-prima
Uso da água
Diversidade e Inclusão

Continuar a promover o 
cumprimento de todas as 
obrigações legais e regulatórias da 
Companhia em todas as 
jurisdições em que faz negócios. 
Definir e apoiar uma cultura de 
conduta ética nos negócios para a 
Companhia e seus colaboradores, 
e promover a missão e os valores 
da empresa.

ÉTICA COMPLIANCE

Governança

Políticas Globais



Nossa gente
Mas nada disso seria possível sem 
a melhor parte da companhia, 
nossos colaboradores!



Tecnologia?
Temos!

Aqui na #TechJBS somos apaixonados por tecnologia e por 
levar o propósito da companhia mais longe. Se você também 
quer unir essas duas paixões, então está no lugar certo. 

Na nossa área de Tech você vai nos ajudar a desenvolver o 
caminho perfeito entre alimentos e a casa dos brasileiros, 
além de trazer inovação para tudo que há por trás da nossa 
produção diária. 

Por aqui, o objetivo é sempre 
trazer processos que facilitem 
o dia a dia dos consumidores e 
também dos colaboradores, 
indo de encontro aos nossos 
valores que fazem parte do 
nosso Jeito de Ser. 

É assim que continuamos a 
alimentar o Brasil e o mundo 
com o que há de melhor!

Alimentos + Tecnologia = o melhor trabalho do mundo



Vem conhecer
o nosso mundo tech
Pensando sempre em desenvolvimento contínuo, 
trabalhamos com ferramentas inovadoras para construir 
estruturas que formam o nosso time tecnológico em um 
organograma composto por 5 áreas de atuação interligadas 
que atendem a companhia como um todo:

Aqui na JBS, os profissionais de Tecnologia da Informação têm 
espaço especial. São eles que cuidam das especificações, 
desenvolvimento, da manutenção, administração dos dados, 
da infraestrutura, do controle de qualidade dos sistemas 
desenvolvidos, da implantação, enfim de todos os processos. 
Trabalhamos com equipamentos e software de ponta, com os 
principais parceiros do mercado, como CISCO, Oracle, IBM, 
DELL, HP, etc. 

Vem descobrir 5 curiosidades que 
esperam por você aqui na JBS!

Quer saber mais
sobre esse time incrível?



5 curiosidades que a nossa área
de tecnologia reserva para você

O time de tech encara novos desafios diariamente, participando de projetos 
inovadores, por isso, você estará em um em um ambiente que está sempre em 
evolução e que te desenvolve para evoluir como profissional e crescer na empresa. 
Olha só, que legal: em junho de 2021 lançamos uma plataforma de Avaliação de 
Desempenho feita 100% pelos nossos desenvolvedores, desde da análise, projeto, 
codificação, testes e a implementação! #OrgulhoDeSerJBS

Prepare-se para uma rotina desafiadora!

Para garantir que a nossa conversa
vai ser de valor, comece descobrindo

A JBS é uma empresa que valoriza o seu profissional! Por aqui o tempo de casa é 
levado a sério, por isso, não é difícil encontrar colaboradores com carreiras 
duradouras. Você sempre estará se desenvolvendo e adquirindo novas habilidades, 
tornando-se o melhor profissional possível. Está pronto para essa jornada? 

Você vai crescer profissionalmente
e ter uma carreira duradoura

Se você gosta de trabalhar um ambiente que coloca em contato com diversas áreas 
da companhia, então está no lugar certo! Por aqui, nossos profissionais são 
incentivados a aprender sobre tecnologias e também sobre os negócios da empresa, 
além de garantirmos um ambiente descontraído e leve.

Conheça outras áreas da empresa e trabalhe em equipe

O ambiente de trabalho desafiador também traz a oportunidade de trabalhar com 
tecnologias variadas. Quer aprender e se desenvolver? Então, fique de olho nas 
oportunidade de aprendizado para alavancar a sua carreira com diversos projetos 
internos. 

Tenha vivência com tecnologias variadas

Já pensou em trabalhar em uma empresa que está presente em mais de 15 países e 
que possui 250 mil colaboradores? Agora chegou a sua hora! A JBS está alimentando 
o mundo com o que há de melhor e como parte do time de tech você também pode 
fazer parte desta missão! 

Trabalhe em uma empresa multinacional

1

2

3

4

5



Vamos desde
a ideia até o
usuário final!

Com o aumento da demanda para o time de tecnologia da 
Informação e a grande diversidade de negócios suportados 
pela equipe, o desenvolvimento de um ERP próprio 
(Corporate) foi necessário e, para garantir a qualidade dos 
processos e configurações realizadas no sistema, não 
podemos dispensar eficiência e organização, surgindo assim 
a área de T.I. Projetos.

Nessa área buscamos integrar a T.I. com os diversos 
negócios da empresa, com mapeamento do sistema e os 
processos por ele suportados, levantamentos de requisitos e 
novas funcionalidades e o acompanhamento da solução.

T.I. Projetos

Temos vasto acesso a conhecimentos 
de negócios, construções de fluxos e 
também conhecimentos técnicos de 
SQL e linguagens de programação 
(Delphi e .Net).

Vamos
decodificar
cada área?



T.I. Controle de Acesso
O acesso dos usuários na empresa como contas de rede, 
e-mail, pastas, sistemas internos da companhia e 
terceirizados para todos colaboradores, terceiros ou 
estrangeiros. Criamos, gerenciamos, analisamos e 
validamos os acessos em diversos sistemas a partir de 
ferramentas próprias que foram criadas pela nossa área de 
desenvolvimento de sistemas e ferramentas terceiras que 
dão maior agilidade aos atendimentos.

Temos uma interação direta com todas as áreas dentro do 
time de T.I. e das unidades de negócios da JBS atuando nos 
atendimentos de concessão, revisão, revogação de acessos 
e implantação de sistemas.

Você poderá conhecer vários 
controles de acessos em diversos 
sistemas, trabalhando em equipe de 
forma colaborativa, envolvendo 
outras áreas e sempre buscando 
ajudar os usuários a sanar suas 
dúvidas para obter os acessos.



Você irá aprender as regras de negócios de muitos setores da 
JBS, e por meio de nossa ferramenta, utilizar seu 
conhecimento e aplicar uma solução técnica para um 
processo manual.

Seja para uma solicitação de suporte no Service Desk, seja 
para cadastrar um veículo, liberar um acesso a algum sistema 
ou marcar suas férias no RH, você sempre irá utilizar um 
formulário desenvolvido por nós.

Com os fluxos de atendimentos de solicitações e incidentes 
que criamos, podemos otimizar a gestão das áreas e fazer o 
acompanhamento dos atendimento através de estatísticas e 
relatórios gerados pela ferramenta, sendo assim possível 
controlar o nível de serviço dos analistas e por meios dos 
gráficos agir muitas vezes na origem do problema criando 
melhorias no processo.

T.I. Automidia

Aqui na JBS, a área Automidia é responsável por criar 
formulários que passarão por fluxos de aprovação de acordo 
com cada necessidade, entregando soluções que simplificam 
e automatizam diferentes processos dos negócios, 
melhorando a produtividade e uma melhor experiência dos 
nossos colaboradores nos processos internos.



Foi o time de tech da JBS que 
desenvolveu a AVD, nosso sistema 
de avaliação de desempenho.

#OrgulhoDeSerJBS

Você sabia?
<     />



T.I. Processos

Nessa área nós atendemos nossos usuários internos 
dando suporte referente a processos de T.I.

Temos o ambiente ideal para quem gosta de aprender algo 
novo todo dia, com diversos processos de Biodiesel a 
confinamento, trazendo conhecimentos de contabilidade e 
fiscal, e ainda conhecimento de SQL.

Configurações de empresas novas? 
É COM A GENTE!

Parametrizações de diversos
cadastros e processos?

TAMBÉM!

Criação de novos processos e
revisão de processos antigos?

NOS EMPENHAMOS BASTANTE!

Aquele layout de nota fiscal
e de vários relatórios?

NÓS DESENHAMOS!

Atendimento de incidentes?
CLARO!



Segurança da Informação

Confidencialidade

Integridade

Disponibilidade

Quando falamos em Segurança da Informação, a área de T.I. é 
responsável por tratar com cuidado dos dados da companhia.

Por isso, nos responsabilizamos por instalar e gerenciar 
soluções de segurança de ambiente, como Firewall de rede, 
Firewall de aplicação, Sistema de proteção a Intrusão, Anti 
Spam, Sistemas de proteção de rede, Serviços de negação, 
Controle de navegação Web, VPN, Cofre de senhas, Sistemas 
de logs e correlação de logs, Segurança de DNS, entre outros. 
Ou seja, cuidamos para que a companhia opere com total 
segurança! 

Nós também instalamos e gerenciamos soluções de proteção 
de dados e de proteção de endpoint, como Antivírus, Sistema 
de detecção e resposta, Prevenção de perda de dados, Múltiplo 
fator de autenticação, além de realizar análises de 
vulnerabilidades do ambiente. Fazemos orientações e 
apoiamos centro de Operações de Segurança parceiros e, por 
fim, desenvolvemos documentações e procedimentos 
técnicos

Mas por aqui, não nos 
esquecemos de três 
coisas em relação aos 
dados da companhia: 



O nosso time de T.I. possui alto 
investimento em pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico para 
colaborar com o crescimento da 
companhia diariamente.

#OrgulhoDeSerJBS

Você sabia?
<     />



Privacidade de Dados

Indo além da área de segurança, 
quando falamos em privacidade de 
dados, em Tecnologia da Informação, 
nós garantimos a proteção e 
tratamentos dos dados pessoais de 
nossos colaboradores, clientes e 
fornecedores.
 
Buscando sempre orientar, da melhor 
forma, em relação sobre as melhore 
políticas relacionadas a proteção de 
dados, prestando esclarecimentos e 
mantendo a governança de todos os 
processos que tratam de informações 
sensíveis respondendo a incidentes de 
privacidade. 



Nessa área nós sustentamos soluções em sistemas que suportam e 
impulsionam uma das maiores empresas do Brasil, trabalhando de 
forma colaborativa e dinâmica, sempre em conjunto com inúmeros 
negócios da companhia, desenvolvemos produtos personalizados que 
contribuem de forma significativa para a empresa se manter 
competitiva, por isso nos dividimos em 6 times:

Assim, desenvolvemos soluções em conjunto com nossos clientes 
internos, atuando praticamente em todas as áreas da empresa, como 
Auditoria, Comercial, Compliance, Compra de Gado, Contabilidade, 
Corporativo, Controladoria, entre outras. 

No dia a dia, atuamos desde o entendimento do projeto com o cliente, 
passando pelo desenvolvimento, chegando até a implantação e 
sustentação da solução. Nosso principal produto é o ERP da 
companhia. Ele está presente em mais de 100 plantas com mais de 
18.000 usuários ativos atuando nos diversos negócios da empresa 
espalhados pelo Brasil.

Nossa célula de BI administra todos os ambientes e processos 
envolvidos para garantir que o data lake da JBS seja uma fonte 
confiável para a tomada de decisão da alta direção. O ERP Mobile 
fornece mobilidade e agilidade para os processos de indústria, 
rastreabilidade e expedição.

Toda esteira do desenvolvimento é suportada e administrada por 
nossa equipe. Temos um processo bem estabelecido e controlado por 
ferramenta proprietária e Azure DevOps.

Sistemas T.I

Sistemas WEB
Novas Tecnologias e BI
Sistemas de RH

ERP - Sistemas Comerciais
ERP - Sistemas Industriais e automação
ERP - Sistemas Administrativos



Vamos
conhecer
histórias
do time?

A T.I. me trouxe muita oportunidade 
dentro da empresa! Entrei na JBS como 
estagiária na unidade de Montenegro, e, 
assim que eu me formei na faculdade fui 
convidada a vir para São Paulo trabalhar 
na matriz, onde pude crescer e me 
desenvolver tanto profissionalmente, 
quanto pessoalmente. O acolhimento dos 
líderes e colegas tanto da minha área 
quanto das demais áreas da T.I, foi 
fundamental para a minha adaptação 
aqui.”

“

Amanda Schmidt Dickel, Analista de T.I.



Mais histórias
de tecnologia

Sou Joacir Bavaresco, trabalho na JBS há 24 anos, neste 
tempo enfrentei muitos desafios e conquistei muitas 
oportunidades, como ser Gerente de Tecnologia da 
Informação – TI da JBS, uma empresa de agronegócio que 
precisa totalmente da disponibilidade da infraestrutura e 
dos sistemas para crescer.

 A TI é uma área muito dinâmica, que nos desafia muito com 
as novas tecnologias e com as melhorias que o negócio nos 
solicita para poder crescer cada vez mais. Na TI assumimos 
grandes responsabilidades como implantação dos nossos 
sistemas sem causar indisponibilidade ao negócio. 

“

Joacir Bavaresco, Gerente de T.I.

Sou muito feliz em fazer parte deste 
time e continuo muito motivado 
com os novos desafios e 
responsabilidades. Valores como 
atitude de dono, disciplina, 
disponibilidade e determinação são 
o que me fazem acreditar que 
quando queremos, tudo é possível!” 



qr code

você já segue o nosso
instagram de carreiras?

Antes de ir embora,

Aponte a câmera do seu celular para o 
qr code acima e fique por dentro de 
todas as novidades da JBS. Ah! Todo 
mês temos conteúdos especiais para o 
time de tech. Não vai perder, né? 



quer conhecer ainda mais
o dia a dia do time #TechJBS?

E para finalizar em grande estilo,

Preparamos uma Websérie com tudo o 
que você precisa saber para embarcar 
nessa aventura inovadora com o pé 
direito. Dê o play:

Episódio 1
Conheça a área de 
tecnologia da JBS

Episódio 2
Como é o dia a dia
do time?

Episódio 3
Valores JBS + Tech

qr code

qr code

qr code



Agora é
a sua vez!

Vem ser #TechJBS


