enhuma empresa brasileira teve
uma trajetória internacional tão
fulminante quanto o frigorífico
JBS-Friboi. Desde que abriu o
capital na Bolsa de Valores de São Paulo,
em março de 2007, a companhia se transformou na maior máquina de aquisições
do mundo em seu setor. Apenas três meses depois da emissão de ações, essa máquina, fez seu primeiro — e drástico —
movimento: a compra da Swift americana, colosso que faturava 2,8 bilhões de
dólares. Em dezembro, o grupo entrou na
Europa com a aquisição de 50% do frigorífico italiano Inalca. Finalmente, em
abril de 2008, o Friboi anunciou a aquisição de mais três concorrentes, as americanas National Beef e Smithfield Beef
e a australiana Tasman. No processo, foram investidos cerca de 3,5 bilhões de
dólares. E o resultado é impressionante.
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Em pouco mais de um ano, o que era o
maior frigorífico do Brasil se tornou a
maior processadora de carne bovina do
planeta. Somadas, as operações do Friboi
faturam hoje 25 bilhões de dólares, um
crescimento de espantosos l 100% em
relação aos 2 bilhões de dólares de 2006.
Surgiu, no entanto, um problema no caminho do Friboi — o mercado não está
gostando nada dessa pressa toda.
O principal motivo para o nariz torcido
de boa parte dos analistas que acompanham o setor é a constatação de que o
crescimento fez do Friboi uma empresa
pior — ou seja, menos rentável. Quando
abriu o capital, o frigorífico só tinha operações no Brasil e na Argentina e conseguia uma margem de lucro líquido de 1%.
Ao fim da onda de aquisições, a margem
caiu para 5% negativos no segundo trimestre de 2008. A conseqüência da perda de

eficiência tem sido uma severa punição
por parte dos investidores. As ações do
Friboi se desvalorizaram cerca de 30%
desde que a Swift foi comprada. A companhia, que chegou a valer 14 bilhões de
reais em 30 de maio deste ano, vale hoje
metade disso. Recentemente, a agência de
classificação de risco Moody's ameaçou
rebaixar o rating da dívida do Friboi, o
que, caso se concretize, pode elevar os
custos financeiros da companhia. "A rápida expansão coloca em xeque a eficiência
do JBS-Friboi", diz Soummo Mukherjee,
analista sênior da Moody's. "Essa estratégia lança dúvidas sobre sua capacidade de
gerar caixa e pagar as dívidas."
O momento delicado do Friboi é causado por dificuldades enfrentadas tanto
no Brasil como em sua gigantesca operação internacional. É lá fora, porém, que
se concentram os desafios mais imedia-
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melhores", diz o economista André Gordon,
sócio da GT Investimentos. "O investidor
passou a desconfiar que
dificilmente a companhia voltará a ter os mesmos índices de
lucratividade de antes."
Além do quebra-cabeça financeiro, o
Friboi enfrenta o desafio típico de companhias que se aventuram fora de seu país de
origem — a necessidade de aprender a
fazer negócios num ambiente desconhecido. Por enquanto, é nos Estados Unidos
que se concentram problemas dessa natureza. O primeiro deles é a reação dos criadores locais ao gigantismo dos brasileiros.
Os pecuaristas americanos vêm arregimentando congressistas para forçar o governo
e os órgãos reguladores a não aprovar as
mais recentes aquisições do Friboi no país.
A expectativa é que as autoridades antitruste divulguem nas próximas semanas se
aceitam ou não a compra da Smithfield e
da National — a aquisição da Swift já foi
considerada legal pelo governo americano.
A oposição ao Friboi é liderada pela RCalf USA, uma das maiores associações
de criadores de gado dos Estados Unidos.
As resistências às mudanças promovidas
pelo Friboi no mercado americano acontecem também dentro das fábricas. No
início de setembro, a empresa demitiu cerca de 120 funcionários muçulmanos da
fábrica da Swift. O motivo foi uma discussão em torno do período do Ramadã, sagrado para os muçulmanos. Num acordo
com o sindicato local, o Friboi ofereceu
uma liberação de meia hora por dia para
orações, mas 220 funcionários decidiram
protestar. Como 120 deles não voltaram
para trabalhar, foram demitidos.
tos. O primeiro deles é a herança maldita das empresas adquiridas. A combalida
Swift deixou 1,2 bilhão de dólares em
dívidas. A Smithfield e a National têm
um endividamento equivalente a quatro
vezes sua geração de caixa, índice considerado alto pelo mercado (a média do
setor é de três vezes). "O alto endividamento das companhias americanas pode
contaminar o balanço do JBS-Friboi", diz
Mukherjee. Como a operação da Swift
era ineficiente, os brasileiros passaram o
último ano reestruturando suas fábricas.

Os irmãos José Batista Júnior e Wesley
Batista, sócios do Friboi e que hoje vivem
no estado do Colorado, nos Estados Unidos, conseguiram reduzir os custos em
cerca de 20% e aumentar a margem operacional de zero para 5%. Nem mesmo a
melhora dos resultados, porém, animou
os investidores. Isso porque, no balanço
consolidado, o Friboi ampliou os prejuízos de 6,6 milhões de reais nos primeiros
três meses do ano para 364,4 milhões no
segundo trimestre. "Quem aplicou dinheiro na empresa esperava números

PARA TORNAR O MOMENTO mais com
plexo, o mercado brasileiro, que era responsável pela alta rentabilidade de dois
anos atrás, tornou-se uma fonte de problemas — não só para o Friboi, diga-se,
mas para todas as empresas do setor. Hoje, os frigoríficos brasileiros têm capacidade instalada para abater 70 milhões de
cabeças de gado por ano, mas o número
de abates não passa de 40 milhões. Ou
seja, a ociosidade média atual no setor é
de 43%. Muitos produtores de gado substituíram a pecuária por plantação de grãos
como soja, cujo preço disparou nos dois

últimos anos. Como resultado, os preços
do gado — matéria-prima usada pelos
frigoríficos — dobraram nos últimos 12
meses. "A combinação de preços altos,
oferta reduzida e excesso de capacidade
está dificultando a vida dos abatedores",
diz o analista Rafael Cintra, da corretora
Link. Nesse ambiente, o Friboi tem tido
uma atuação que chama a atenção pela
agressividade. Até por seu fôlego financeiro superior, a empresa tem aceitado os
preços mais altos vigentes neste momento, mesmo que isso resulte em margens
menores. O argumento é que a empresa
sairá mais fortalecida quando o mercado
voltar à estabilidade entre oferta e demanda. Enquanto isso, ante a alta de preços
do gado, boa parte dos frigoríficos tem
encolhido as operações. "No final do ciclo
de baixa oferta vamos ter uma fatia maior
de mercado", diz o diretor de relações
com investidores do JBS-Friboi, Jerry
O'Callaghan. "Não estamos perdendo
dinheiro, estamos ganhando menos." De
acordo com a associação que representa
os frigoríficos brasileiros (Abrafrigo), os

grandes grupos vêm praticando concorrência desleal, vendendo carne abaixo do
preço de custo. "Eles estão tentando eliminar a concorrência", diz o presidente
da entidade, Péricles Salazar, Hoje, o Friboi estima que detém cerca de 12% do mercado
brasileiro de carne bovina. Antes da abertura de
capital, a fatia era de aproximadamente 8%.
A opção do Friboi por
crescer rapidamente fora
do país teve razões estratégicas. Antes das aquisições das fabricas no exterior, o JBS-Friboi era
impedido de vender carne
a países da União Européia e ao Japão, por
exemplo. Esses países impõem restrições
às exportações brasileiras devido aos focos de febre aftosa registrados no passado. "Só comprando fábricas lá fora um
frigorífico brasileiro poderia se tornar
uma empresa de alcance global", diz Cin-

tra, da Link. Hoje, depois da seqüência
de aquisições, apenas 22% das vendas do
grupo vêm do Brasil, enquanto mais da
metade sai das fábricas americanas. "O
mercado está passando por um ciclo de
dificuldades, mas temos
de pensar e planejar a
empresa no longo prazo",
di/, O'Callaghan. Ó preço
a pagar, porém, será uma
menor eficiência. O mercado americano é dominado por cinco empresas,
e a margem de lucro operacional dos líderes não
passa de 5%. A margem
operacional do Marfrig,
concorrente que depende
majoritariamente do mercado brasileiro, foi de
11,4% no segundo trimestre deste ano
(inferior à do Friboi dos tempos de préabertura de capital). O Friboi optou, portanto, por ser maior e menos rentável.
Resta convencer os investidores de que
esse é o melhor caminho a seguir.
•
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