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Apesar de admitir que a alta do boi gordo e as restrições à carne bovina brasileira no início 
deste ano levaram os frigoríficos Margen e Quatro Marcos - que tinham investido em 
ampliação de capacidade - a fazer demissões, Carlos Gradim, diretor de relações com 
investidores da Uni Alimentos, afirma que a união da duas empresas ocorreria 
independentemente da conjuntura atual desfavorável no setor. A joint venture entre os dois 
frigoríficos, criando a Uni, foi anunciada esta semana.   
 
"A joint venture seria feita de qualquer maneira, não importa a conjuntura de pressão das 
margens", afirmou. Segundo ele, a operação - que foi assessorada pelo Banco Real - já vinha 
sendo planejada, pois "os dois grupos isolados ficaram pequenos para enfrentar o novo 
ambiente competitivo do setor". No ano passado, o Quatro Marcos faturou R$ 940 milhões e o 
Margen, R$ 1,5 bilhão.   
 
De acordo com Gradim, a operação "não é racionalização pura e simples", isto é, não visa 
apenas a reduzir custos e ganhar escala. "As duas se complementam". Ele exemplificou que 
enquanto a Quatro Marcos é uma empresa que fornece principalmente para atacadistas, o 
Margen tem atuação mais pulverizada. Além disso, a primeira tem uma fatia de 44% de suas 
vendas para o mercado externo e o Margen, apenas 14%.   
 
O executivo explicou que "por algum tempo" o Margen e o Quatro Marcos continuarão 
existindo e operando. Pelo que foi acertado, as fábricas das duas serão inicialmente 
arrendadas pela Uni Alimentos. Por um período de cerca de 12 meses, a nova companhia 
receberá do Margen e do Quatro Marcos os ativos (plantas, principalmente) como "contribuição 
de capital". As duas empresas juntas têm 40 unidades industriais. Dívidas de longo prazo das 
duas também serão transferidas para a Uni.   
 
"Está sendo criada uma empresa a partir do grupo de ativos das duas, só o que há de melhor", 
disse. Pendências nas áreas fiscal, trabalhista e previdenciária do Margen ou do Quatro Marcos 
não serão transferidas para a Uni Alimentos, segundo Carlos Gradim.   
 
Para se capitalizar, a Uni vai recorrer a operações como as de pré-pagamento de exportações. 
A participação do BNDES na empresa e abertura de capital também estão nos planos da 
companhia. Conforme Gradim, foi feita "uma sondagem preliminar" junto ao BNDES e a 
"receptividade foi muito boa".   
 
Ele acredita que ainda no fim deste ano ou início do próximo, a empresa estará preparada para 
emissão de bonds ou debêntures e em 2010, para lançar ações na bolsa. Eventuais aquisições 
de ativos ocorreriam apenas após a abertura de capital da Uni, afirmou o executivo, que 
acumula também o cargo de diretor de relações com investidores do Quatro Marcos, onde 
ingressou este ano.   
 
A previsão, segundo ele, é que no primeiro ano completo de operação da Uni, em 2009, 
quando a integração estará finalizada, o faturamento deve alcançar R$ 3,6 bilhões, sendo 30% 
provenientes de vendas ao mercado externo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2008, Agronegócios, p. B16. 


