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A alta do preço dos cereais tem causado estragos na indústria da carne em boa parte do 
mundo. Criadores de gado estão perdendo dinheiro alimentando rebanhos com ração mais 
cara. Os frigoríficos têm dificuldades para obter lucro. 
 
A JBS S.A., que tem sede em São Paulo, sente o cheiro do sangue e decidiu se tornar um 
império mundial de carne bovina. Sua premissa é simples: no momento, os frigoríficos estão 
baratos. A demanda por carne bovina está aumentando nos países em desenvolvimento. Em 
algum momento, os preços da carne também aumentarão. 
 
Graças a um surto comprador, a JBS tornou-se um dos maiores frigoríficos de carne vermelha 
do mundo, ultrapassando a americana Cargill Inc. A JBS é dona da americana Swift & Co., da 
australiana Tasman Group e de uma participação majoritária no frigorífico italiano Inalca SpA. 
Se completar vários negócios pendentes, como a compra da americana National Beef Packing 
Co., ela terá operações em 22 países. 
 
A estratégia é arriscada, porque não se sabe quando os frigoríficos voltarão a ter lucros 
consistentes. A própria JBS anunciou prejuízo líquido trimestral ontem. Depois de atingir 
valores recordes em junho, o preço do milho caiu cerca de 20%, mas continua bem mais alto 
do que há um ano. Os preços dos cereais aumentaram 76% no mundo durante os 12 meses 
até 30 de junho. 
 
Membros da família Batista, que fundou a JBS e continua a controlá-la, dizem que a estratégia 
de atacar quando o mercado está em baixa foi bastante estudada. "Às vezes fazemos 
movimentos muito agressivos", diz o presidente da JBS, Joesley Batista, de 36 anos, um dos 
filhos de José Batista Sobrinho, o patriarca da família. Mas "nunca fizemos algo antes de ter 
todas as peças no lugar". 
 
A grande aposta da JBS é parte de um tumulto generalizado na indústria mundial de 
alimentos. Enquanto agricultores e traders de cereais colhem benefícios, a alta dos preços dos 
alimentos cria problemas para economias no mundo todo. 
 
Inúmeros fatores têm mantido os preços da carne bovina sob controle. Quando os cereais 
dispararam este ano, fazendeiros mandaram mais gado do que o normal para confinamento, 
em parte porque assim poderiam usar o pasto para o cultivo de trigo. Esses animais foram 
para os abatedouros, inundando temporariamente os mercados com gado e reduzindo os 
preços da carne bovina. Os preços tiveram uma breve alta nas últimas semanas, mas já estão 
caindo novamente. 
 
Esse aumento temporário no suprimento de gado melhorou os resultados de alguns frigoríficos 
no segundo trimestre. Mas a JBS anunciou um prejuízo líquido de R$ 364,4 milhões ontem, 
que atribuiu em parte aos preços mais altos do boi no Brasil e à valorização do real. 
 
Os produtores estão diante de outro problema. Depois que os fazendeiros terminarem de 
reduzir seus rebanhos, haverá menos animais para serem abatidos e o custo fixo para operar 
frigoríficos poderá ser mais alto. A combinação de rebanho menor e crescente gasto com gado 
"vai simplesmente matar os processadores de carne", prevê Stephen Koontz, professor da 
Universidade do Estado do Colorado, nos Estados Unidos. 
 
"As oportunidades para a JBS ser realmente lucrativa nos próximos anos parecem mais 
desafiadoras do que 12 meses atrás", diz Steve Kay, editor da revista semanal "Cattle Buyers 
Weekly". Por causa da inflação, explica, os consumidores agora têm um limite do quanto estão 
dispostos a pagar pela carne bovina, antes de substituí-la por carnes mais baratas, como 
frango ou porco.  
 
Apesar disso, muitos especialistas em alimentos dizem que a alta do preço da carne bovina é 
inevitável. 



 
A JBS afirma que uma parte importante de sua estratégia é posicionar-se para aproveitar a 
crescente demanda de carne no mundo em desenvolvimento. A Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que tem sede em Paris, projetou um aumento de 
26% no consumo de carne nos países em desenvolvimento nos próximos dez anos, como 
resultado da melhora nos padrões de vida. 
 
Grãos como trigo e soja são há muito vistos como commodities mundiais. Durante muitos 
anos, a indústria da carne foi diferente. Os produtores geralmente confinavam suas operações 
aos próprios países. Desde o Vestey Group - um frigorífico britânico que se expandiu 
mundialmente junto com o Império Britânico, no século XIX -, nenhuma empresa de carnes 
tentou estabelecer uma presença global significativa. 
 
A JBS quer fazer exatamente isso. Ao adquirir frigoríficos em muitos países diferentes, ela 
pretende driblar barreiras comerciais e outros obstáculos à venda internacional de carne. 
Também espera poder operar mais eficientemente que os rivais e compensar perdas num 
mercado com ganhos em outro. 
 
"Não há limites" às oportunidades de expansão, diz José Batista Jr., de 48 anos, o filho mais 
velho do fundador e membro do conselho da JBS. 
 
Batista Sobrinho começou meio século atrás comprando vacas e vendendo-as a frigoríficos de 
Anápolis, em Góias. Sentindo que os frigoríficos estavam pagando-lhe menos do que deviam, 
ele abriu um açougue em 1953. Quando o governo brasileiro estava mudando a capital do Rio 
para Brasília, em 1957, Batista foi junto, abrindo um dos primeiros abatedouros da região. 
 
Com a expansão da economia brasileira, cresceu o consumo de carne e assim a empresa de 
Batista. Ele a batizou de Friboi. Entre 1993 e 2005, a empresa adquiriu 12 frigoríficos, 
tornando um dos maiores produtores de carne bovina do Brasil. 
 
Os três filhos de Batista Sobrinho - Batista Júnior; Wesley, de 38 anos; e Joesley desistiram de 
fazer faculdade para trabalhar na empresa, começando pela supervisão de trabalhadores que 
tiravam o couro e desossavam os bois. 
 
Hoje os irmãos tomam as decisões na JBS, embora seu pai, agora com 74 anos, continue a 
assessorá-los e a comprar e vender gado. Todo domingo, a família se reúne numa casa na 
região metropolitana de São Paulo ou por teleconferência, para discutir as atividades da 
semana. Os irmãos conversam quase todos os dias por telefone. 
 
Em 2004, a empresa transferiu sua sede para um antigo frigorífico em São Paulo, onde Batista 
Sobrinho havia vendido gado décadas antes. 
 
A Friboi enfureceu alguns fazendeiros brasileiros. Em 2005, a Confederação Nacional da 
Agricultura e Pecuária formalizou denúncia de formação de cartel contra um grupo de 
frigoríficos, entre eles o Friboi, alegando que eles estavam mantendo os preços da carne 
artificialmente baixos. A Friboi fechou um acordo de US$ 13,7 milhões com o governo para 
encerrar o processo. Depois, quatro outros frigoríficos declararam ter formado um cartel e 
foram multados em 5% de sua receita de 2004. Os Batista dizem que isso é questão passada. 
 
Em 2005, a empresa fez sua primeira aquisição no exterior, a compra do frigorífico argentino 
Swift Armour. Em 2006, mudou o nome para JBS - as iniciais do patriarca. Em março de 2007, 
abriu o capital na Bolsa de Valores de São Paulo. A oferta captou aproximadamente US$ 800 
milhões para a expansão na América do Sul. 
 
Naquela época, o real tinha se valorizado em relação ao dólar, o que encareceu as exportações 
brasileiras, diminuindo o crescimento da exportação. Como mais de um terço da carne da JBS 
é exportada, isso representou um desafio. 
 



Mas também trouxe oportunidades. "Ativos estrangeiros se tornaram muito atraentes", diz o 
ex-ministro Marcus Vinicius Pratini de Moraes, hoje membro do conselho da JBS. "Em vez de 
reclamar que as exportações estavam sendo afetadas, [os Batista] procuraram alternativas." 
 
A família sentiu que estabecer presença fora da América do Sul ajudaria a JBS a se proteger 
dos riscos de barreiras alfandegárias e restrições sanitárias que ameaçavam processadores de 
carne bovina sempre que houvesse uma epidemia de alguma doença, como a da vaca louca. A 
carne fresca brasileira não é permitida em muitos países europeus por causa de preocupações 
como febre aftosa, por exemplo. Mas a JBS pode agora exportar para a Europa carne vinda de 
suas instalações na Austrália. 
 
Os irmãos Batista visitaram frigoríficos durante anos, para tentar entender como acessar 
melhor mercados mundiais. Durante uma viagem ao Egito, por volta de 2000, Wesley Batista 
viu mercado para carne "halal", que é produzida de acordo com a lei islâmica. A família, então, 
adaptou algumas de suas unidades para produzir carne daquela maneira. 
 
Os EUA, maior mercado consumidor de carne bovina, eram alvo óbvio. O mercado americano é 
há muito fragmentado. Os frigoríficos de carne bovina, ao contrário de produtores de frango ou 
porco, raramente são donos dos próprios abatedouros, o que significa que eles têm pouco 
controle sobre o fornecimento. 
 
A Swift & Co. enfrentava dificuldades com seu negócio de carne bovina por anos. Em janeiro 
de 2007, a empresa anunciou que estava considerando a sua venda. 
 
A JBS estava interessada na Swift havia anos. Pelo menos duas outras grandes empresas de 
carne, a Cargill e a Smithfield Beef, ambas dos EUA, também demonstraram interesse. Em 
maio de 2007, a JBS fechou acordo para comprá-la por cerca de US$ 225 milhões, além de 
assumir US$ 1,23 bilhão em dívidas. Para completar o negócio, a JBS recorreu ao BNDESPar, 
que subscreveu US$ 600 milhões de um aumento de capital, o que deu ao banco uma 
participação de 13%. 
 
As compras mais recentes da Smithfield e da National Beef ainda precisam ser aprovadas pelo 
Departamento de Justiça dos EUA por questões antitruste. Se foram aprovadas, a JBS será a 
maior empresa de frigoríficos dos EUA, com cerca de 30% do processamento de carne bovina 
no país, de acordo com a publicação "Cattle Buyers Weekly". Criadores de gado americanos, 
com medo de que a negociação provoque uma queda do preço do boi, insistem para que o 
Departamento de Justiça impeça os dois negócios. 
 
Alguns analistas acham que a JBS tentará usar seu cofre cheio para tirar participação de 
mercado dos concorrentes. "Esses caras têm muito dinheiro", diz Rich Nelson, analista de 
criação de animais para consumo da firma de análise de commodities Allende Inc., de Chicago. 
"Quem ganha o jogo agora é quem puder perder dinheiro por mais tempo." 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 ago. 2008, Empresas, p. B9. 


