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á pouco mais de um mês,
numa manhã de sábado, a
gerente de marketing Caro-
lina Barreto, de 27 anos, foi

convocada às pressas para uma reu-
nião dos gestores com a direção do
Frigorífico Independência. Fundada
em 1977, a empresa é uma das líderes
no setor de frigoríficos de carne bovi-
na, com capacidade de abate de 10 800
cabeças por dia. Na reunião, Carolina
e os demais executivos do grupo fo-
ram informados que a empresa havia
suspendido as operações em diversas
unidades e ingressado com pedido de
recuperação judicial. A medida blin-
da a empresa contra falência e permi-
te uma trégua de seis meses no paga-
mento das dívidas. Carolina recebeu
a missão de redigir um comunicado

para explicar a decisão aos funcio-
nários. Nos dias seguintes, os rumo-
res sobre cortes de pessoal aumenta-
ram, mas a direção do frigorífico não
se manifestou. Carolina foi até a sala
de seu diretor para perguntar sobre os
planos da companhia e oferecer aju-
da. Soube, então, que seria demitida
e seu departamento, dissolvido. Na-
quele mesmo dia, uma sexta-feira, 13
de março, 130 funcionários da sede,
em Cajamar, na região metropolita-
na de São Paulo, receberam a notícia

de que seriam desligados.
Em poucas semanas, os funcioná-

rios do Independência viram a empre-
sa suspender o pagamento de fornece-
dores, paralisar diversas unidades, dis-
solver departamentos inteiros e cortar
mais de 50% do seu quadro, sem aviso
prévio. A falta de esclarecimentos so-
bre a situação aumentou a sensação
de insegurança. Empregados de ou-
tros estados telefonavam para a sede
para tentar confirmar o que ouviam
de boatos e no noticiário. Sem infor-



mações oficiais, aos gestores só resta-
va pedir calma. "Em momento algum
a direção se pronunciou sobre os pla-
nos da empresa e os gerentes não sa-
biam o que dizer", conta uma super-
visora. No final de março, o Indepen-
dência confirmou o fechamento de-
finitivo de oito unidades e a demis-
são de 6 200 pessoas. "Essa difícil de-
cisão teve que ser tomada a fim de pa-
rar a saída de dinheiro que essas ope-
rações estavam causando", informou
em comunicado o presidente da em-

presa, Roberto Graziano Russo.
A queda do quarto maior produtor

de carne in natura do país surpreen-
deu não apenas seus funcionários. "O
frigorífico era considerado de grande
competência operacional, com lucra-
tividade acima da média", diz a ana-
lista Lygia Pimentel, da Scot Consul-
toria, especializada em agropecuária.
Em três anos, a empresa, de origem
familiar, mais que dobrou de tama-
nho, por meio de aquisições e expan-
são de unidades, e iniciou um proces-

so de profissionalização da gestão.
Criou um departamento de relações
com os investidores, passando a di-
vulgar balanços trimestrais. Em 2007,
o alemão Tobias Bremer foi tirado do
banco J.P Morgan para assumir a di-
retoria financeira e preparar a empre-
sa para abrir capital na bolsa.

Em maio do ano passado, a agên-
cia de risco Moody's elevou a avaliação
do Independência por causa do cresci-
mento dos negócios e das melhorias
em governança. Mas a euforia acaba-
ria alguns meses depois com o avan-
ço da crise no país. O recuo das expor-
tações e a redução da oferta de crédito
caíram como uma bomba nas finan-
ças do frigorífico. "O Independência
sempre teve um endividamento aci-
ma da média do setor e se concentra-
va muito na venda de carne in natura
para o mercado externo", diz Soummo
Mukherjee, vice-presidente da Moody's
no Brasil. Procurada pela reportagem,
a direção da empresa não se manifes-
tou. Outros seis frigoríficos brasilei-
ros também pediram recuperação ju-
dicial desde o fim do ano passado. No
país que mais exporta carne bovina no
mundo, quase 60 000 pessoas já per-
deram o emprego nessa área.
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