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Acelerado e agressivo, o processo de internacionalização do grupo JBS, dono da marca Friboi, 
turbinado pelas três aquisições anunciadas na terça-feira, desnorteia analistas que tentam 
encontrar nos resultados econômicos-financeiros do grupo os alicerces que sustentam tamanho 
apetite.   
 
A envergadura do grupo com as novas tacadas também impressiona. Se forem confirmadas as 
incorporações do National Beef e do Smithfield Beef, nos Estados Unidos, e do Tasman Group, na 
Austrália - que dependem do aval de autoridades antitruste -, a receita líquida do JBS chega a 
US$ 21,6 bilhões.   
 
Cálculos do Valor Data mostram que, com essa receita, em 2007 o JBS só perderia para Petrobras 
(US$ 96,3 bilhões) e Vale (US$ 36,6 bilhões) entre as empresas com ações negociadas em bolsa. 
Mas ficaria em terceiro lugar, deixando a Gerdau (US$ 17,3 bilhões) para trás.   
 
Contudo, a diferença ainda abissal de seu valor de mercado em relação às outras duas 
companhias privadas mostram que nem tudo são flores. O JBS valia ontem US$ 4,477 bilhões, 
ante os US$ 162,6 bilhões da Vale e os US$ 20,6 bilhões da Gerdau. Em comum, o fato das três 
terem apostado na internacionalização, com particular interesse em ativos na América do Norte.   
 
Nas consultas feitas ontem pelo Valor, alguns analistas voltaram a repetir uma frase muito ouvida 
quando o frigorífico adquiriu a americana Swift, em julho do ano passado, por US$ 1,4 bilhão: "O 
JBS deu um passo maior que a perna". A afirmação esconde uma pergunta, e a resposta talvez 
valha de fato US$ 1 milhão: "Afinal, qual o tamanho da perna do JBS?"   
 
Respondê-la exige informações detalhadas sobre aspectos ainda turvos aos analistas que 
acompanham as ações das três empresas com foco em carne bovina que estão na Bovespa (as 
outras são Marfrig e Minerva). Se os diferentes status sanitários regionais do rebanho bovino 
brasileiro já confundem, um tabuleiro onde se misturam operações nos principais pólos 
pecuaristas do mundo desnorteia, sobretudo quando não se sabe ao certo os passos da empresa e 
as perspectivas de produção e vendas em cada frente.   
 
Cravejado por perguntas relacionadas ao fôlego financeiro do JBS após o anúncio das novas 
aquisições, que contemplam investimentos de quase US$ 1,7 bilhão, Joesley Batista, presidente 
do grupo, procurou manter a tranqüilidade. Garantiu que, com o aumento de capital anunciado 
via emissão de ações, da ordem de R$ 2,5 bilhões, o JBS dará conta das novas aquisições e 
ganhará capital de giro. "Reduziremos endividamento e alavancagem", respondeu ao JP Morgan.   
 
"O fato de a companhia ter anunciado o terceiro lançamento de ações mostra sua agressividade, 
sua disposição. Se isso é positivo ou não, vai depender do desempenho dela", afirma Luciana 
Leocadio, analista-chefe da Ativa Corretora, do Rio. Com a emissão, o JBS procurou amainar os 
ânimos dos financistas. A estratégia funcionou, pelo menos ontem. As ações ON da empresa 
subiram 8,26%, e assim diminuiu para 13,37% a queda acumulada desde o IPO, em março do 
ano passado.   
 
Para Luciana, as novas aquisições não vão comprometer financeiramente o JBS. O lançamento de 
ações foi justamente para pagar essas aquisições. O desafio será aumentar as margens - que são 
muito baixas nos Estados Unidos devido, entre outros fatores, à alta competitividade - e fazer o 
turnaround dessas operações todas. A intenção da empresa é chegar a uma margem de 3% 
(Ebtida) em cinco anos. Aqui no Brasil a taxa é muito maior, superior a 10%.   
 
"Nos EUA, acreditamos ser possível operar com 3% de margem Ebitda", diz Batista. Ele admite 
que os primeiros seis meses de operações no mercado americano foram complicados - 



"fornecedores e consumidores estão se acostumando com um novo player" - e que as margens de 
deterioraram. Mas afirma que a situação já está melhor, e que, até agora, os temores de uma 
brusca desaceleração da economia americana não provocou prejuízos ao consumo interno de 
carne.   
 
Joesley Batista também procurou "tranqüilizar" quem desconfia da saúde financeira do JBS e de 
sua vertiginosa expansão. Disse que não planeja novas aquisições de peso nos próximos anos. 
"Seguiremos crescendo organicamente, com sinergias e melhorias". Em 15 anos, foram mais de 
30 aquisições no Brasil e no exterior, sendo sete apenas em 2007. E atualmente, com forte 
presença nas América do Sul e do Norte, na Oceania e na Europa - onde mantém uma parceria 
com uma das maiores empresas de alimentos da Itália -, só falta uma participação mais relevante 
na Ásia para fechar o cerco.   
 
Com o avanço até hoje obtido, o JBS se consolidou com a maior empresa de carne bovina do 
mundo, em abate e vendas. Da receita de US$ 21,5 bilhões resultante das novas aquisições, a 
carne bovina e seus derivados respondem por cerca de US$ 20 bilhões. E a expansão também 
tornou viável a estréia do grupo em segmentos onde antes não atuava, como suínos e ovinos.   
 
No total, a capacidade diária de abate do frigorífico brasileiro, somando-se as operações nos 
diversos países, já atinge praticamente 80 mil cabeças por dia. Do ponto de vista sanitário, é um 
trunfo que seus concorrentes brasileiros se esforçam para ter, também com investimentos no 
exterior - ainda que concentrados em países vizinhos na América do Sul. No momento, por 
exemplo, menos de 100 frigoríficos brasileiros podem exportar para a União Européia. Bom para 
Argentina, EUA, Austrália, que estão se beneficiando de melhores preços. Bom para o JBS.   
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