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A onda recente de aquisições anunciadas pelo Marfrig já resultou em valorização dos papéis da 
companhia na bolsa. As ações subiram 14,81%, para R$ 16,51, nos últimos quinze dias. Outro 
frigorífico a verificar desempenho similar no mesmo período foi o JBS Friboi, cujos papéis 
valorizaram-se 32,55%, para R$ 6,80, considerados os preços das ações entre 19 de fevereiro 
e 11 de março.  Segundo analistas, por conta de boatos no mercado, os papéis valorizaram-se 
antes mesmo que as companhias divulgassem comunicados oficiais sobre as operações ao 
mercado.  
 
Além dos anúncios feitos pelo Marfrig no dia 7 deste mês, — das compras da marca Pena 
Branca, por US$ 53 milhões, e da DaGranja Agroindustrial, por US$ 58 milhões —, a empresa 
anunciou ontem a compra da C.D.B. Meats Limited (CDB) e de sua subsidiária Ham Packers 
Limited, por US$ 12 milhões. A CDB é um dos principais importadores e distribuidores de 
produtos alimentícios no Reino Unido e fornece uma gama de produtos de marca própria e de 
terceiros para os setores de varejo, food service e industrializados. A Ham Packers controla e 
opera uma fábrica de enlatados.  
 
As operações mais recentes anunciadas pelo JBS, no dia 4 deste mês, foram as divulgações de 
negócios de compras da National Beef, Smithfield Beef, ambas nos Estados Unidos, e também 
do Grupo Tasman, da Austrália. Os valores individuais de cada negociação corresponderam a 
US$ 560 milhões, US$ 565 milhões e US$ 150 milhões, respectivamente. Essas negociações 
ainda serão concluídas.  
 
"Com as aquisições houve ganho de sinergia e o investidor ficou disposto a pagar mais pelo 
papel", avalia Clodoir Vieira, analista da Corretora Souza Barros. 
 
Além desse motivo, o embargo europeu às exportações é um segundo ponto a ser considerado 
na hora de avaliar o ganho dos papéis dos frigoríficos, acrescenta Peter Ping Ho, analista de 
investimentos do setor de alimentos da Planner. "O mercado viu a oportunidade de 
recomposição de margem por parte dos frigoríficos", diz Ho. Com o embargo, as empresas 
exportadoras tiveram a oportunidade de rever contratos e até definir novo patamar de preços 
já que a cotação do boi, mesmo no pico da safra, está alta.  
 
Tendências 
 
É incerto traçar palpites sobre o desempenho das ações dessas companhias ao longo de 2008. 
Ambas estão apostando em estratégias diferenciadas para levar seus negócios em frente, 
avaliam analistas.  
 
"A JBS Friboi está mirando os Estados Unidos e vão acabar controlando grande parte da oferta 
de bois daquele país. A empresa pode se tornar uma das maiores receitas do Brasil, depois da 
Petrobrás e da Vale", avalia Gabriel Levy, analista do Modal Asset. "No entanto, as recém-
adquiridas estão com as margens apertadas."  
 
Ho, da Planner, acrescenta que, com as novas aquisições, a JBS ganhou mercados asiáticos, já 
que os Estados Unidos têm acesso maior a essa região por estar mais encaixado nas normas 
internacionais fitossanitárias. "China e Japão são mercados para os quais os norte-americanos 
são tradicionais fornecedores."  
 
No entanto, lembra Levy, do Modal, apesar de voltar a ser potencial comprador de carne dos 
Estados Unidos, o Japão mantém restrições de compras devido aos problemas que os norte-
americanos enfrentaram com a vaca louca.  
 
"O mercado gostou da notícia das aquisições, no entanto, eu ainda sou cético porque a JBS vai 
ter que reestruturar várias empresas ao mesmo tempo e isso não é fácil", acrescent Levy.  
 



"A margem das empresas recém-adquiridas está apertada. Um dos motivos é o preço do 
milho". Nos Estados Unidos, o boi é confinado e uma das principais matérias-primas é o milho 
— commodity em alta de preços.  
 
Já a estratégia do Marfrig, percebem analistas, é fortalecer a atuação na América Latina, onde 
o custo de criação é mais baixo, além de diversificar produtos.  
 
A diversificação de oferta de proteínas (carnes bovina, suína e de frango) reduz os riscos com 
problemas fitossanitários. No entanto, o mercado deve ficar de olho em possível achatamento 
de margem.  
 
"Com o preço do boi alto, pela redução de oferta, as margens podem comprimir ao longo de 
2008. Será um ano delicado", diz, ainda, Levy, do Modal Asset.  
 
Outras aquisições  
 
Apesar de estarem recuperando valor, as ações de ambas as empresas ainda não superaram 
as cotações iniciais. No primeiro dia de operação na bolsa, em 28 de março do ano passado, o 
papel da JBS encerrou o pregão valendo R$ 8,00. No caso do Marfrig, cada ação foi cotada a 
R$ 16,80 no dia 28 de junho de 2007, quando iniciou suas operações em bolsa.  
 
No acumulado deste ano, a valorização das ações do Marfrig foi de 8,26% e, a da JBS, de 
13,33%. Desde a abertura de capital até o último dia 11, no acumulado, as ações das duas 
companhias registraram quedas de 1,75% e 25,10% respectivamente. Segundo analistas, no 
ano passado as desvalorizações ocorreram principalmente por conta das altas cotações da 
arroba do boi. 
 
Desde a abertura do capital até hoje, o Marfrig fez 13 aquisições de companhias no Brasil, 
Chile, Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Reino Unido. O valor que envolveu as transações 
foi de mais de US$ 458,3 milhões, já que houve valores não divulgados.  
 
Já a JBS Friboi realizou nove operações, entre fusões e aquisições, no Brasil, Itália, Estados 
Unidos, Austrália e Argentina. O valor que envolveu as operações a partir da abertura de 
capital foi de cerca de US$ 3,1 bilhões.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 13 mar. 2008. Agronegócios, p. B14. 
 


