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O presidente-executivo da maior empresa do mundo no setor de carnes, que acaba de 
anunciar a fusão com outro gigante do ramo, a Bertin, não tem diploma de ensino superior e 
aprendeu a falar inglês há apenas cinco anos. 
 
Nascido em Formosa (GO), Joesley Mendonça Batista, 37, está no comando da JBS-Friboi 
desde 2007. Na empresa, tem a companhia de cinco irmãos, que atuam em áreas distintas. 
 
A guinada da empresa, que hoje emprega 40 mil pessoas, teve início no fim dos anos 1950, 
quando José Batista Sobrinho, pai dos atuais dirigentes da empresa e conhecido como Zé 
Mineiro, viu na construção de Brasília a possibilidade de expandir seus negócios. 
 
O homem que comprava boi em Anápolis (GO) para revender a frigoríficos da região tinha 
apenas um açougue em 1953 e, com a construção da futura capital do país, resolveu montar 
um dos primeiros abatedouros da localidade. 
 
Em 1957, com apenas cinco funcionários, sua empresa, que abatia até 30 bois por dia, virou 
fornecedora de carne para as construtoras da capital. 
 
Em 1969, a empresa, que já fazia até 120 abates por dia, foi batizada de Friboi -37 anos 
depois, quando o frigorífico se tornou uma S.A., as iniciais do fundador José Batista Sobrinho 
foram incorporadas ao nome da companhia. 
 
A partir dos anos 90, o grupo passou a exportar carne "in natura" e a operar em Mato Grosso e 
no interior paulista. Em 2005, com a compra da Swift Argentina, a empresa tornou-se a 
primeira multinacional brasileira do setor de carnes. 
 
O crescimento se acentuou em 2007 com a compra da Swift Foods, que tem unidades nos EUA 
e na Austrália. 
 
Em junho deste ano, uma unidade da JBS em Rondônia foi alvo de operação da Polícia Federal 
que investigava supostas irregularidades na liberação de alimentos por fiscais federais. A 
empresa negou à época"qualquer tipo de envolvimento" com os crimes investigados. 
 
Na mesma época, a JBS foi uma das empresas que receberam notificação da Procuradoria da 
República no Pará com a orientação de evitar a compra de produtos de áreas desmatadas. O 
grupo disse na ocasião que já adotava critérios próprios para não adquirir matéria-prima de 
áreas ilegais. 
 
Hoje, a empresa é capaz de abater 65,7 mil bois por dia e tem receita líquida de R$ 30,3 
bilhões (em 2008).  
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