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Num movimento que foi chamado de "passo mais importante do Marfrig para se consolidar 
como player global no mercado de alimentos", a empresa anunciou ontem que firmou 
compromisso de compra e venda com o grupo americano OSI, para aquisição de suas 
empresas no Brasil e em quatro países da Europa.   
 
A operação, que está sob "due dilligence", envolve seis empresas do OSI que atuam em 
processados e industrializados de carne de aves, e somaram um faturamento líquido anual de 
cerca de US$ 2 bilhões.   
 
De acordo com o diretor de relações com os investidores do Marfrig, Ricardo Florence, o valor 
inicial da transação é de US$ 680 milhões. Desse total, US$ 280 milhões serão pagos por meio 
de emissão de novas ações ordinárias da Marfrig, a ser realizada quando a operação for 
concluída. Com isso, o grupo vai se tornar acionista minoritário do Marfrig e terá cadeira no 
conselho de administração da empresa.   
 
Os US$ 400 milhões restantes serão pagos com recursos do caixa do Marfrig e por meio do 
aumento de capital da companhia. Florence disse que o modelo está sendo formatado e não 
descartou entre as alternativas emissão pública ou emissão privada de papéis. Questionado 
sobre uma eventual injeção de recursos do BNDES para financiar as aquisições, Florence disse 
que a empresa "ainda não conversou" com o banco. "Estamos abertos a todas as alternativas, 
mas não depende de nós. Estou certo que o BNDES quer apoiar as empresas nacionais".   
 
Além dos US$ 680 milhões previstos, o Marfrig poderá pagar outros US$ 220 milhões ao grupo 
americano OSI. Sem dar detalhes, Florence disse que o valor é baseado no desempenho futuro 
das unidades de negócios recém-adquiridas situadas na Europa.   
 
O compromisso entre Marfrig e OSI envolvem a Braslo Produtos de Carnes, que fornece 
industrializados de frango e de bovinos para redes de fast food, como o McDonalds; a Penasul 
Alimentos , que produz industrializados de frangos e suínos; e a Agrofrango Indústria e 
Comércio de Alimentos.   
 
Na Europa, a operação inclui o Grupo Moy Park, quarta maior empresa da Irlanda do Norte, 
que no passado prospectou negócios no Brasil e fornece para varejistas como Tesco. A Moy 
Park tem plantas na Irlanda do Norte, Inglaterra, França e Holanda. Inclui ainda a Kitchen 
Range Foods, que distribui produtos alimentícios e de panificação no Reino Unido e a a Albert 
Van Zoonen , que produz e distribui produtos congelados na Holanda. No total, são 15 plantas 
no Brasil e no exterior.   
 
"Com essas aquisições, estamos adicionando cerca de 800 toneladas por dia de 
industrializados e processados, dobrando a capacidade do Marfrig", afirmou Florence. Ele 
destacou que a estratégia , além da diluição de riscos, é "acessar diretamente os mercados 
internacionais, diversificando e ampliando a atuação com um portifólio diversificado em 
proteínas animais". A empresa também busca fortalecer suas marcas na América no Sul. 
"Estamos buscando eficiência e um diferencial", afirmou Marcos Molina, presidente e fundador 
do Marfrig.   
 
Florence explicou que a Braslo será integrada à area de bovinos do Marfrig no Brasil e a 
expectativa também é fornecer matéria-prima (frango) a partir do país para fábricas da Moy 
Park na Europa.   
 
A intenção do Marfrig também é ter parceria com a OSI em outros países onde o grupo atua - 
além da Europa, a companhia americana está na Ásia e América, num total de 75 plantas de 
produção.   
 
Com a entrada recente do Marfrig em aves e suínos no Brasil - com as aquisições de Pena 
Branca, Da Granja Carrol's Food e Mabela - e as anunciadas ontem, o negócio de frango 



passará a ter um peso de 38% no faturamento do Marfrig. Bovinos terá 52%, suínos, 6%, 
cordeiros, 2% e outros produtos, 2%. O "guidance" para o faturamento este ano, antes das 
aquisições em aves e suínos no Brasil, era de R$ 6,5 bilhões.   
 
As aquisições também devem levar o Marfrig ao posto de quarto maior produtor de carne 
bovina e colocar a empresa entre as cinco maiores indústrias de aves do Brasil, segundo 
Florence.   
 
O Marfrig opera 18 plantas de abate de bovinos no Brasil, Argentina e Uruguai, 16 plantas de 
produtos industrializados e processados nesses países, além do Chile e 1 no Reino Unido, 3 
unidades de abate de cordeiros (Chile e Uruguai), 5 unidades de abate de suínos (Brasil) e 2 
tradings (Chile e Reino Unido).   
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Fundador guia a expansão, acelerada nos últimos anos  
 
Marcos Molina dos Santos, o empresário que criou o Marfrig, é o tipo de pessoa que não pára. 
Mesmo quando parece sossegar, continua agitado. Ao lado de um interlocutor, ouve, fala, mas 
ao mesmo tempo observa tudo ao redor, parece não querer perder nada.   
 
Pelo jeito, deve ter sido sempre assim. Em 1986, quando tinha 16 anos, Molina foi emancipado 
pelo pai Antônio Luís do Santos, na época dono de açougue, para que pudesse abrir uma 
empresa de distribuição de alimentos, em Mogi Guaçu, na região de Campinas.   
 
Começou distribuindo carnes a restaurantes da região, mas aos poucos foi ampliando o leque 
de produtos a pedido dos próprios clientes, que também precisavam de itens complementares 
como vegetais congelados, por exemplo. Atendia também varejistas.   
 
Em 1997, a empresa se instalou em Santo André, na grande de São Paulo, e a partir daí 
passou a atender grandes redes de restaurantes e churrascarias da capital.   
 
Quem já trabalhou ou ainda trabalha com Molina conta que, desde o início, ele sempre 
mantinha contato direto com os clientes - ficou mais fácil assim fornecer exatamente o que 
eles queriam, observa um antigo colaborador.   
 



Até o fim dos 1990, Molina fornecia carnes de terceiros para seus clientes, mas em 2000 
decidiu entrar no abate de bovinos para ter segurança em relação à oferta e à qualidade do 
produto, relata outro colaborador. Arrendou uma unidade de abate e processamento em 
Bataguassu (MS) e no ano seguinte outra, do antigo frigorífico Gejota, em Promissão (SP). Foi 
então que começou a exportar.   
 
A partir daí, vieram novas aquisições e arrendamentos no Brasil, até em que em 2006 fez sua 
estréia no exterior. Primeiro, o Marfrig comprou 50% da chilena Quinto Cuarto. No mesmo 
ano, adquiriu o frigorífico Tacuarembó no Uruguai e a Argentine Breeders and Packers, na 
Argentina. Na época, a empresa começava a se profissionalizar, preparando-se para abrir o 
capital, o que ocorreu em junho de 2007, num IPO que rendeu R$ 1,020 bilhão.   
 
No ano passado e também neste, o Marfrig fez outras aquisições no exterior e hoje já tem 
cinco unidades de abate de bovinos na Argentina e quatro no Uruguai, além de plantas de 
processados.   
 
As companhias adquiridas pelo Marfrig no Uruguai, Argentina e Chile têm em comum o fato de 
que todas já foram fornecedoras de carne bovina - ou de cordeiro - do frigorífico brasileiro, 
que vende esses produtos para restaurantes no Brasil. Astuto, Molina comprou empresas que 
já conhecia muito bem como cliente.   
 
Conhecer as empresas do exterior também ajudou a formar as equipes de trabalho, diz o 
próprio Marcos Molina. "Escolhemos o vendedor com quem era mais difícil negociar", conta, 
rindo.   
 
O empresário afirma não ter mudado nesses últimos anos, apesar de tudo, e atribui o 
crescimento da empresa - que já é o maior frigorífico de carne bovina da Argentina e a 
segunda maior companhia do Uruguai - a um "trabalho de equipe". Estar em vários países, diz 
ele, foi uma estratégia para diluir riscos e atender a diferentes mercados.   
 
O arrojo do Marfrig tem sido grande, e por isso Molina tem trabalhado mais. Já chegou até a 
fazer um bate-e-volta para uma reunião em uma unidade da empresa na Terra do Fogo 
chilena. "Tem de ser eficiente e fazer a estratégia certa porque o mercado está muito mais 
competitivo", afirma. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 jun. 2008, Agronegócios, p. B12. 


