
JBS compra frigoríficos no exterior  
 
O brasileiro JBS-Friboi, maior frigorífico de carne bovina do mundo, anunciou ontem que assinou 
acordos visando novas aquisições de peso no exterior: a Smithfield Beef e a National Beef, nos 
Estados Unidos, e duas controladas do grupo australiano Tasman. O valor das três aquisições 
chegará a quase US$ 1,7 bilhão e adicionará cerca de US$ 9 bilhões ao faturamento do grupo 
brasileiro. Uma vez concretizadas, as compras ampliarão a presença do JBS em mercados 
considerados vitais em seu plano de internacionalização, que já abrange América do Sul, América 
do Norte, Europa e Oceania.   
 
Dos negócios comunicados ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que deverá custar 
mais aos bolsos do JBS é a Smithfield Beef, que concentra a produção de carne bovina da 
Smithfield Foods. O valor estipulado para a aquisição de 100% do capital da empresa é de US$ 
565 milhões.   
 
A Smithfield Beef Processing conta com quatro unidades de abate de bovinos, uma graxaria, uma 
unidade de confinamento, uma transportadora. A transação também envolve a Five Rivers, braço 
da Smithfield Foods com dez unidades de confinamento de bovinos. Em 2007, a Smithfield Beef 
Processing registrou receita líquida de cerca de US$ 2,8 bilhões.   
 
No caso da National Beef, a aquisição deverá custar US$ 560 milhões ao grupo brasileiro - se 
incluídas as dívidas da americana, o valor sobe para US$ 970 milhões. Esta opera três plantas de 
abate de bovinos, duas de processamento de cortes de carne embalados, uma especializada em 
food service e uma transportadora. Em 2007, a futura controlada do JBS obteve receita líquida de 
US$ 5,6 bilhões.   
 
Na Austrália, a provável compra das duas empresas do grupo Tasman (Tasman Group Services e 
Industry Park) sairá por US$ 150 milhões, incluindo dívidas de quase US$ 50 milhões. Com a 
tacada, o JBS se reforça com seis plantas de abate no país, uma unidade de confinamento e um 
faturamento anual de US$ 460 milhões.   
 
Ao mesmo tempo em que anunciou novas expansões ambiciosas no exterior, o JBS, que 
surpreendeu o mundo ao adquirir a americana Swift no ano passado, sinalizou uma proposta de 
aumento de capital no valor aproximado de R$ 2,55 bilhões, mediante a emissão de novas ações 
ordinárias com extensão do direito de preferência aos atuais detentores de suas ações ordinária. 
O preço de cada uma das novas ações será de R$ 7,07.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 mar. 2008, Brasil, p. A4. 


