
antiga imagem da indústria frigorí-
fica funcionando como um simples
abatedouro de bovinos, cujas carca-

ças eram distribuídas para açougues de to-
do o país está ultrapassada. O sistema em
que os animais eram abatidos com uma
forte pancada na cabeça e tinham seu san-
gue escorrido ao ar livre foi substituído, ao
longo dos últimos anos, por uma das mais
modernas indústrias do mundo, capazes de
abater milhares de animais todos os dias. A
indústria frigorífica nacional passou a diver-
sificar seus produtos e atividades, e partiu
para o processamento de produtos acaba-
dos, com um valor agregado que supera o
do filé mignon ou do miolo de alcatra.

A maioria dos grandes frigoríficos,

principalmente os que já abriram seu ca-
pital na bolsa de valores, já não concentra
sua atenção apenas no mercado da carne
bovina e nos investimentos e lucros que
pode obter nesse segmento. Frigoríficos
tradicionais hoje atuam também nos seg-
mentos de aves, suínos, ovinos, lácteos,
entre outros. Esses frigoríficos se preparam
para serem reconhecidos, no Brasil e no
mundo, como grandes indústrias alimen-
tícias e não apenas como agroindústrias
da cadeia de carnes.

Essa evolução pela qual a indústria fri-
gorífica vem atravessando se deve a moti-
vos diferentes, mas todos entrelaçados. A

decisão de atuar em outros mercados varia
desde uma estratégia de mercado e foco de
atuação, passa pela frágil defesa sanitária
brasileira e chega até o investidor, ou seja,
o acionista que compra papéis dos gran-
des grupos que abriram o capital e busca
garantir o retorno do seu investimento re-
duzindo os riscos.

Lima das regras básicas do mercado
financeiro é diversificar os investimentos
e em segmentos onde a correlação entre
as empresas seja a menor possível. Dessa
forma, dentro de uma carteira de investi-
mento, mesmo quando as ações de uma
empresa caem por um motivo qualquer,
os papéis de outras sobem, já que os fa-
tores que favorecem a queda de uma não



são os mesmos que fazem os preços das
outras também caírem.

Essa regra, no entanto, não vale ape-
nas para quem investe na bolsa, mas tam-
bém pode ser aplicada ao setor empresa-
rial, onde um grupo investe em empresas
de segmentos diferentes. Foi exatamente
isso que os acionistas dos frigoríficos que
abriram seus capitais passaram a cobrar: a
possibilidade de que uma eventual queda
no consumo de carne bovina no mercado
interno seja compensada pelo aumento
da demanda de aves.Dessa forma, grupos
como o Grupo Marfrig, que não concentra
seu faturamento em apenas um setor de
atuação, reduzem o risco de ter um preju-
ízo em todo o seu negócio.

"E fundamental reduzir o risco de ficar
em um único setor e estar sempre sujeito
às intempéries do mercado", resume Sér-
gio Mobaier, diretor de marketing do Mar-
frig. O executivo não atribui as aquisições
que a empresa fez apenas à necessidade de
diversificar os riscos do negócio, mas reco-
nhece sua importância. Recentemente, a
empresa comprou o Mabella S/A, tradicio-
nal marca de frios e embutidos, o Carroli's
Food, cujas granjas de suínos ficam em Ma-
to Grosso, o Pena Branca, maior indústria

avícola do estado de São Paulo, e o
DaGranja, importante indústria de
abate e processamento de carne de
frangos e suínos.

Para Mobaier, o principal moti-
vo do Marfrig ter feito essas aquisi-
ções foi a adoção de uma estratégia
de transformar a empresa e fazer com
que o grupo seja reconhecido como
uma empresa de alimentos de prote-
ína animal. O executivo admite que
uma das metas da empresa é deixar de
ser vista apenas como agroindústria
para ser encarada como uma indús-
tria de alimentos. "Nossa entrada em
outros negócios nos oferece uma base
maior para sermos mais competiti-
vos. Queremos fazer produtos de alto
valor agregado", explica Mobaier.

Para provocar essa mudança, o
Marfrig pretende fortalecer as marcas que
possui e aquelas que adquiriu recente-
mente diretamente ante os consumidores
finais, um plano que não vale somente
para o mercado interno, mas também no
mercado externo. "Vamos começar esse
trabalho junto ao mercado interno, mas,
paralelamente, queremos passar a imagem
de uma indústria de alimentos também
no exterior com as empresas e marcas que
adquirimos", afirma Mobaier. Apenas em
2007 o Marfrig comprou oito empresas em
quatro países diferentes.

Na mesma linha, o Grupo Bertin já di-
versificava seus investimentos antes mes-
mo de abrir o capital e em setores fora da
cadeia de alimentos. Há cerca de cinco
anos, quando a distribuição dos investi-
mentos do grupo teve início, o foco saiu
dos abatedouros de Lins, no interior de
São Paulo, para chegar aos setores de in-
fra-estrutura, atuando na construção civil,
em concessões de rodovias e saneamento
básico, e energia renovável, como biodie-
sel, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs)
e urna usina de álcool'.'

Mesmo assim, a origem do negócio
nunca ficou em segundo plano e, mesmo
apostando forte em outros setores, 53%
dos negócios do grupo ainda estão con-
centrados na alimentação. A última taca-
da do grupo foi a entrada na cadeia lác-
tea, com a aquisição da Vigor, uma das
maiores indústrias de produtos a base de
leite do Brasil. "Desde 2003, o grupo vem

direcionando esforços à diversificação do
seu portfólio de ativos, apoiada em estra-
tégias e sistemas de gestão adequada, ba-
seada em uma governança que posiciona
o grupo para um crescimento agressivo e
sustentado", afirma Douglas Oliveira, di-
retor financeiro do Grupo Bertin.

Seja por questão de novos mercados
ou exigências dos novos acionistas, a mu-
dança da estratégia dos frigoríficos teve iní-
cio a partir do momento em que os países
importadores da carne bovina brasileira
passaram a restringir ainda mais o aces-
so a seus mercados. As barreiras sanitárias
foram o primeiro passo e forçaram os do-
nos de frigoríficos a criar marcas e indus-
trializar a carne que processavam. Essa era
uma forma de a carne brasileira ter acesso a
mercados mais exigentes e restritos, como
o europeu, americano e japonês.

A estratégia deu tão certo que o resul-
tado pode ser visto no desempenho das
exportações de carne industrializada, que
no ano passado somaram 209,4 mil tone-
ladas, com um crescimento de 3% sobre
as vendas de 2006. Em receita, os frigorí-
ficos internalizaram USS 694 milhões, um
desempenho 6% acima do registrado no
ano anterior. Esse foi o início das mudan-
ças nos frigoríficos, que passou pela inter-
nacionalização e foi seguida pela amplia-
ção dos mercados de atuação.

A estratégia ainda passou pela amplia-
ção da capacidade de abate, fundamental
para atender à crescente demanda por pro-
teína animal no mercado internacional e
ao aumento do poder aquisitivo no mer-
cado doméstico, que tende a elevar o con-
sumo de carne, principalmente a bovina.
"O primeiro ciclo de expansão foi no au-
mento da capacidade de abate das empre-
sas. Em um mercado onde as margens são
muito curtas, era preciso ganhar em escala
para permanecer competitivo e dar lucro
aos acionistas", afirma Fabiano Tito Rosa,
consultor da Scot Consultoria. O Grupo
Bertin, por exemplo, ampliou de 8,5 mil
para 12,6 mil cabeças por dia sua capaci-
dade de abate nos últimos 12 meses.

O analista lembra, no entanto, que es-
sa expansão da capacidade de abate pode
ter sido mal planejada, urna vez que a dis-
ponibilidade de animais no Brasil é a me-
nor dos últimos anos devido ao abate de
matrizes ocorridos no período de preços
baixos. "Os preços reduzidos dos últimos
anos levaram os pecuaristas a abater suas
matrizes. Esse planejamento equivocado
em alguns casos pode ter sido um dos mo-
tivos que levou as empresas a buscar outros
mercados de atuação", afirma Tito Rosa.
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