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O segundo trimestre deste ano marca a "virada de página" para a JBS-Friboi, disse ontem o 
presidente da empresa, Joesley Mendonça Batista. Após três trimestres difíceis - de janeiro a 
março deste ano, a empresa teve prejuízo de R$ 322 milhões - Batista afirmou que a 
companhia está "se organizando financeiramente e em todos os aspectos para retomar o 
crescimento (...) Estamos voltando ao curso normal da empresa que é crescer por meio de 
aquisições e organicamente". 
 
Entre abril e junho deste ano, a companhia, que é a maior de carne bovina no mundo, teve 
lucro líquido de R$ 172,7 milhões, revertendo um prejuízo de R$ 364,4 milhões de igual 
período de 2008. A receita líquida cresceu 29,8% na mesma comparação, para R$ 9,255 
bilhões. No semestre, ficou em R$ 18,5 bilhões, alta de 42,6% em relação a igual intervalo de 
2008. 
 
O movimento de organização financeira da JBS tem como foco aquisições e expansões. "Nos 
próximos meses vamos discutir novas aquisições e novas expansões, tanto no Brasil quanto no 
exterior", disse Batista a jornalistas, por telefone, a partir da Argentina. Segundo ele, a 
intenção é crescer nas regiões onde a empresa já atua, como América do Sul, Europa, Estados 
Unidos e Austrália. O empresário enfatizou, porém, que "não existe hoje nenhum compromisso 
firme". "Estamos olhando oportunidades", acrescentou.  
 
Os recursos para novos investimentos devem vir da oferta de ações que a JBS planeja fazer 
nos Estados Unidos. No mês passado, a empresa registrou na SEC, o órgão regulador do 
mercado americano, pedido de emissão de ações de sua subsidiária, a JBS USA. A expectativa 
é obter até US$ 2 bilhões com a operação, que ainda está sob análise das autoridades 
americanas.  
 
No prospecto da oferta de ações nos EUA, a companhia informava que o plano era, com os 
recursos obtidos, investir para expandir significativamente sua rede de distribuição direta. 
Ontem, Wesley Batista, presidente da JBS USA, disse que, além de ampliar a plataforma de 
distribuição, a empresa também planeja ampliar sua plataforma de produção. 
 
Outro plano da empresa, com o dinheiro novo, é reduzir o endividamento. Isso já ocorreu 
entre o fim do primeiro trimestre e o encerramento do segundo trimestre deste ano, quando a 
dívida líquida caiu 5,9%, para R$ 3,927 bilhões. A empresa praticamente manteve sua 
alavancagem nos dois trimestres. De janeiro a março, a relação dívida líquida/Lajida era de 
2,5 vezes e no segundo trimestre, de 2,6 vezes. 
 
O Lajida (ou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 384 
milhões, ante R$ 295 milhões no segundo trimestre de 2008. 
 
A empresa informou ainda que tinha R$ 2,3 bilhões em caixa no fim do segundo trimestre, 
ante R$ 1,8 bilhão no trimestre anterior. Além disso, informou ter linhas de crédito de US$ 560 
milhões disponíveis nos EUA e Austrália.  
 
O presidente da empresa disse que a JBS conseguiu ampliar seu market share no abate de 
bovinos no Brasil entre o primeiro e o segundo trimestres do ano. A participação saiu de 
14,9% para 17,6%, e a taxa de utilização da empresa está entre 75% e 80%. A fatia da JBS 
no mercado cresceu em função das dificuldades financeiras de outras empresas do setor, que 
deixaram de operar após entrar em recuperação judicial. No Brasil, a receita da JBS cresceu 
23,5% entre um trimestre e outro.  
 
Nos EUA, de onde vem a maior parte da receita da JBS S.A., as vendas também aumentaram. 
Na divisão de bovinos, que responde por 54% da receita de toda a JBS, houve avanço de 
75,3% de um trimestre ao outro. Na divisão de suínos, o crescimento, na mesma comparação, 
foi de 230,3%.  
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 ago. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B11. 


