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MPRESÁRIO GOIANO JOES-
ícy Batista, presidente do
frigorífico JBS-Friboi, fo-
ge do estereótipo de qual-
quer CEO de multinacio-
nal. Aos 35 anos, não tem
curso superior nem espe-

cialização em gestão de empresas — Joes-
ley abandonou a escola durante o Ensino
Médio e o maior destaque de seu currícu-
lo acadêmico é um corso de inglês. O jei-
to retraído e as frases pon-
tuadas pelo forte sotaque
goiano, muitas vezes, pas-
sam uma imagem de inge-
nuidade. Mas a maneira
com que vem conduzindo
os negócios do JBS-Fri-
boi. porém, revela uma
surpreendente agressivida-
de. Ao assumir, no fim de
2006, o comando da em-
presa fundada em 1953 pe-
lo pai, José Batista Sobri-
nho, Joesley deu início ao
que seria o grande salto do
JBS-Friboi rumo à globa-

lização. Em maio do ano passado, Joesley
arquitetou a oferta pública de ações da com-
panhia e, logo em seguida, comprou a ame-
ricana Swift. por l ,4 bilhão de dólares. A
aquisição surpreendeu investidores. De uma
só vez. ele desbancou as gigantes ameri-
canas do setor. Tyson Foods e Cargill. e
tomou o Friboi a maior empresa de carne
bovina do mundo. Há três semanas, Joes-
ley deu outro passo para a expansão inter-
nacional e mais uma vez surpreendeu o

mercado. Arrematou, por
l ,7 bilhão de dólares, mais
três frigoríficos: o austra-
liano Tasinan e os ameri-
canos National Beef e
Smithfield Beef. Com as
aquisições, a receita do
Friboi chegou à casa dos
21 bilhões de dólares, o
que o colocaria na terceira
posição entre as maiores
empresas brasileiras no
ranking relativo a 2006 fei-
to por Melhores e Maio-
res, de EXAME. "O Joes-
lev é muito ambicioso.

Quer ganhar cada vez Diretores do
mais escala c, claro. Friboi, na
dinheiro'7, afirma um Bovespa: o IPO
empresário do setor financiou a
de carnes. compra da Swift

ambição que expiica
a ascensão de um pequeno açougue de Aná-
polis, no interior de Goiás, a uma das em-
presas mais poderosas e globalixadas do
país. Por trás desse crescimento vertigino-
so está um providencial apoio do governo
e dos fundos de pensão das empresas es-
tatais. Boa parte da expansão do Friboi po-
de ser creditada à participação do BNDES-
par, o braço de participações em empresas
do BNDES. Desde o IPO na bolsa de va-
lores, em junho de 2007, quando a empre-
sa captou l .4 bilhão de reais, a instituição
vem desempenhando papel decisivo no fi-
nanciamento do Friboi. Depois da abertu-
ra de capital, o BNDES par arrematou o
equivalente a l, 13 bilhão de reais em ações
do frigorífico numa operação realizada no
segundo semestre de 2007 — dinheiro que
foi utilizado para a aquisição da america-
na Swift. Agora, para realizar as últimas



três compras, o Friboi fará ura aumento de
capital de 2.2 bilhões de reais e contará no-
vamente com os velhos companheiros do
BNESpar. além do Petros. fundo de pen-
são dos funcionários da Petrobras, e do
Funcef. o similar da Caixa Econômica Fe-
deral. A tríade formará um fundo de inves-
timento que arcará com dois terços da ope-
ração. "Temos análises independentes de-
monstrando que o mercado de carne tem
um potencial de crescimento muito rele-
vante nos próximos anos. Com a taxa de
juro em queda, temos de buscar investi-
mentos com alto potencial de retorno", di/

Guilherme Lacerda, presidente do Funcef.
Na arquitetura dessas aquisições, Joes-

ley exerceu papei de destaque. Foi ele quem
coordenou a estrutura financeira de cada
uma delas. Apaixonado pelo mercado fi-
nanceiro, costuma se cercar de profissio-
nais do ramo para conhecer as melhores
soluções e opções para seu negócio. Acon-
selha-se freqüentemente com os economis-
tas Affonso Celso Pastore (ex-presidente
do Banco Central). Luiz Fernando Figuei-
redo (ex-diretor de política monetária do
Banco Central) e AIlan Hubbard, ex-asses-
sor econômico do presidente americano

George W. Bush. Embora seja a personi-
ficação desse novo momento da compa-
nhia. Joesley não atua sozinho. As deci-
sões são compartilhadas com os irmãos Jo-
sé Batista Júnior, de 46 anos. e Wcsley Ba-
tista, de 36. Segundo executivos do setor,
os três têm uma sintonia incomum na ges-
tão do grupo. Com base em características
e habilidades pessoais, os irmãos Batista
desempenham, cada um a seu modo. fun-
ções complementares na expansão inter-
nacional do Friboi. VVesley, presidente do
grupo nos Estados Unidos, é o estrategis-
ta. Percorre com freqüência todos os mer-
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cados importadores de carne brasileira e
identifica as boas oportunidades de negó-
cio fora do país. É ele também quem coor-
dena a integração das empresas adquiridas
no exterior. Membro do conselho de admi-
nistração e ex-presidente executivo. Júnior
entra em cena como negociador das aqui-
sições. Carismático e político, ele tem a pa-
ciência e a sagacidade necessárias para fe-
char os acordos internacionais. "Wesley ga-
rimpa, Júnior negocia e Joesley paga a con-
ta", resume um amigo próximo dos irmãos.

A EXPANSÃO NO EXTERIOR promovida
pelos irmãos Batista tem razões ainda
mais estratégicas do que o óbvio ganho
de escala. A compra de frigoríficos inter-
nacionais é uma maneira de abrir as por-
tas de mercados estratégicos que. em
razão de recentes focos de febre aftosa
no país.-hoje impõem barreiras sanitárias
às exportações brasileiras. Para empre-
sas como Friboi, Marfrig e Bertin, esse c
um grande entrave ao crescimento. Com
unidades de negócios nos
Estados Unidos e na Aus-
trália, o Friboi resolve es-
se problema de maneira
categórica: consegue ter
acesso a 50% do merca-
do mundial que permane-
ce fechado para o Brasil,
Ou seja: a partir dessas
novas unidades, o Friboi
poderá alcançar compra-

dores nos Estados Unidos, no Canadá, na
Coréia do Sul e no Japão, entre outros.
"A aquisição poderá abrir mercados pa-
ra o Brasil, urna vez. que o Friboi deve
utilizar os canais de distribuição das uni-
dades estrangeiras para distribuir a car-
ne brasileira", diz Fábio Silveira, sócio
da RC Consultores.

Daqui por diante, o maior desafio dos
irmãos Batista é domar o gigante que cria-
ram. Com as aquisições no exterior, o en-
dividamento da companhia atingiu cerca
de quatro vezes o lucro antes de impostos,
amortizações e depreciações (Ebitda) —
nível considerado altíssimo para empre-
sas do setor. Para eleito de comparação, o
endividamento da concorrente Marfrig.
que também abriu o capital no ano passa-
do e mantém uma agressiva política de
aquisições, é duas vezes e meia o Ebitda.
O maior receio dos analistas é que os maus
resultados das empresas estrangeiras con-
taminem a operação do Friboi no Brasil.
Os frigoríficos americanos vêm reduzin-

do as exportações após o
registro do primeiro caso
da doença da vaca louca
nos Estados Unidos, em
dezembro de 2003. Alia-
do a isso. com a crise ré*
cente e a retração do con-
sumo de carne no merca-
do americano, as empre-
sas não conseguem repas-
sar para o consumidor fi-

nal o aumento do preço da carne. "A dú-
vida é como o Friboi conseguirá ganhar
margem diante dessa situação", diz Rafael
Cintra, analista da Link Corretora.

Na opinião dos analistas, o grande tes-
te para o clã Batista será o balanço finan-
ceiro da Swift, resultado que será apresen-
tado nos próximos dias. Até o terceiro tri-
mestre do ano passado, a rentabilidade da
companhia era de mero 0.1%. O plano é
que esse desempenho suba para pelo me-
nos 3% até o fim de 2008. Se não houver
um avanço claro já neste trimestre, a me-
ta poderá se tornar inatingível. Quando foi
comprada pelo Friboi, a Swifí tinha uma
dívida de l ,2 bilhão de dólares e era con-
siderada, por muitos, um enorme abaca-
xi. Dias depois do anúncio da aquisição,
a agência de rating Moody's ameaçou re-
baixar a classificação de risco da compa-
nhia brasileira. Para aumentar as margens,
Júnior e Wesley, que atualmente moram
no Colorado, nos Estados Unidos, estão
promovendo uma drástica mudança nas
unidades americanas e australianas da em-
presa. Na prática, ísso significa redução
de custos, que vai do corte de funcioná-
rios ao cancelamento de benefícios para
executivos, como carros e viagens. Medi-
das semelhantes serão adotadas também
nas unidades recém-adquiridas. Até aqui,
os irmãos Batista mostraram um grande
talento para realizar aquisições. Falta mos-
trar agora que eles também são igualmen-
te bons em administração. •
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