
Aprodução global da japonesa
Toyota este anodeverá supe-
rar a estimativa inicial da com-
panhia em500mil unidades e
atingir 6,5milhões, graças à
popularidadedo veículo híbri-
doPrius e da rápida redução
dos estoquesde veículos no
mundo, segundo o jornal japo-
nêsTheNikkei. Os números
estão nos planosdeprodução
damontadora apresentados a
fabricantes deautopeças. Ini-
cialmente, a empresa projeta-
vaproduzir 5,95milhõesde
unidades este ano.

Twitterdescartater
anúnciosesteano
Osite demicroblogs Twitter
não templanospara veicular
anúncios este ano, garantiu o
cofundadorBiz Stone, durante
conferência emLosAngeles.
Stone, que dissequeoTwitter
“está bempor enquanto” em
termosde financiamento, afir-
mouqueo foco da empresa
está emaperfeiçoar funções
do site, comoa ferramenta de
pesquisa, e trabalhar perfis
comerciais pagos. “Qualquer
medidapara incluir publicida-
dedeve demorar ainda”, disse.

TECNOLOGIA

RioTintovende
unidadedaAlcan
AmineradoraRio Tinto fechou
ontemumacordopara vender
a fabricante dealumínicosAl-
canComposites porUS$349
milhões à suíça Schweiter Te-
chnologies.ARio Tinto está
tentando sedesfazer dos ati-
vosde engenharia daAlcan
desdeque comprou a empre-
sa, em2007.Odiretor financei-
ro do grupo,Guy Elliott, disse
queo acordomostra avanço
nesseprocesso. A venda, sujei-
ta à aprovação regulatória, de-
ve ser concluída até o final do
ano, segundoa empresa.

Iguatemifará
emissãodeações

OgrupoABC, que temcomo
acionistas o publicitárioNizan
Guanaes, oBanco Icatu e a
Gávea Investimentos, entre
outros, anunciou ontemacria-
çãodaRede, agência focada
emconsultoria, conteúdo, pla-
nejamentode eventos e desen-
volvimentode campanhas em
mídia tradicional e online.O
investimentonaRede foi de
R$ 1,5milhão eela nasceu
após a incorporaçãodaHello
Interactive, agênciaqueperten-
cia aopróprioABC.

A Iguatemi Empresa deShop-
pingCenters protocolou na
AssociaçãoNacional dosBan-
cos de Investimento (Anbid)
pedidodeanálise prévia do
registrode distribuiçãopública
primária de ações ordinárias.
Segundoa empresa, a oferta
será realizadanoBrasil, com
esforçode vendano exterior.
Estima-sequeoperação ficará
em tornodeR$400milhões,
maso valor ainda será fixado
deacordo comas condições
demercado.

Toyotarevisaplano
deproduçãoanual

GrupoABCcria
novaagência
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NEGÓCIOS

Marfrigarrendafrigoríficos
ecompraempresauruguaia

AGRONEGÓCIO

●●● Anova oferta de açõesdaMar-
frig Alimentos, aprovada ontem
pelo conselho de administração
do grupo, é considerada, por ana-
listas, amelhor opção de capta-
ção, pois possibilitará que a em-
presa faça aquisições semelevar
seu endividamento. “A opção de
oferta de ações é interessante
porque ajuda a empresa a reali-
zar aquisições e amanter uma
estrutura de capital adequada”,
disse o analista da Link Investi-
mentosRafael Cintra. No fimdo
segundo trimestre, aMarfrig ti-
nha posição de caixa deR$ 1,3
bilhão, dívida bruta deR$4,5 bi-
lhões e dívida líquida deR$ 3,2

bilhões. A relação entre dívida
líquida e geração de caixa (Ebi-
tda) era de 3,4 vezes. No ano, as
ações do grupo subiram 134%.
Em relatório, a Link ressalta

que a compra do grupo uruguaio
Zenda émais umpasso daMar-
frig na sua estratégia de elevar a
vendade produtos demaior valor
agregado, e lembra que a compa-
nhia espera que os produtos in-
dustrializados representem50%
de suas vendas até 2012.
“A oferta de ações já era espe-

rada.Não havia como a empresa
fazer diferente depois da aquisi-
ção daSeara”, disse a chefe da
área de análise daAtiva Correto-

ra, Luciana Leocádio. “Fica a dúvi-
da, no curto prazo, de qual será o
tamanhoda oferta que, naminha
avaliação, deve ser até o valor da
Seara.” A expectativa da analista
é de que haja demandapelos pa-
péis daMarfrig por causa da his-
tória recente do setor, com forte
movimento de consolidação e
ganhode escala pelas empresas.
AMarfrig captou cerca deR$

2,8 bilhões desde agosto de
2008emoperações de emissão
de ações, bônus, financiamento
de longo prazo e aumento de ca-
pital privado, segundo o analista
de alimentos da SLW,CauêPi-
nheiro. ● CHIARAQUINTÃO

Grupo anunciou também uma parceria com o atacadista Martins para distribuir alimentos

CAPACIDADE–UnidadedoMarfrigemPromissão (SP):grupopoderáabatermais8,8mil boispordia

Açõesdogrupo já subiram134%esteano

Alexandre Inacio

Depois de anunciar a compra
daSeara,porUS$900milhões,
na semana passada, a Marfrig
Alimentos voltou as atenções
para sua origem e retomou o
processo de investimento no
mercadodecarnebovina.Ogru-
poarrendou11unidadesdeaba-
te, com capacidade total de 8,8
mil cabeças por dia. São cinco
unidades do frigorífico Mar-
gen, que estava emprocesso de
recuperação judicial, e seis do
frigorífico Mercosul, um dos
maiores grupos gaúchos do se-
tor. Como negócio, a capacida-
dedeabatedoMarfrig sobepa-
ra 22,35 mil cabeças por dia no
Brasil e para 30,1 mil bovinos
por dia no total, incluindo as
operações no exterior. Os ter-
mos financeiros donegócio não
foram revelados.
Mas a Marfrig não anunciou

apenas a ampliação da capaci-
dade de abate. A empresa tam-
bém comunicou uma parceria
no segmento de distribuição
com o grupo atacadista Mar-
tins, donodamaior empresa de
distribuição da América Lati-
na. Em nota, a Marfrig infor-
mouapenas que aparceria é de
cinco anos, prorrogáveis por
mais cinco, e tem por objetivo
expandir a atuaçãodaempresa
no segmento de varejo e food
service.

O grupo anunciou, além dis-
so, a compra de 51% do grupo
uruguaioZenda,queatuanose-
tor de couros, porUS$ 49,5mi-
lhões. Para dar suporte a todos
esses movimentos, o Marfrig
também informou que seu con-
selho de administração apro-
vou uma emissão primária de
ações,devaloraindanãodefini-
do. No anúncio da compra da
Seara,aempresa jáhavia infor-
mado que poderia fazer uma
emissão.
Nomercado,omovimentoda

Marfrigparaarrendarasunida-
des do Margen e do Mercosul
foi considerado uma estratégia
para não ficar “pequeno” em
comparação à JBS, que na se-
manapassadaanunciouumafu-
são com aBertin, além da com-
pradaPilgrim’sPride,nosEsta-
dosUnidos,queaelevouaopos-
to demaior indústria de carnes
domundo. “Foi atémais rápido
doque imaginávamos,mas tan-
to as conversas com o Margen
quanto com oMercosul já esta-
vam circulando no mercado”,
diz Fabiano Tito Rosa, analista
daScot Consultoria.
Com os recentes movimen-

tos, as três maiores indústrias

de carne bovina do Brasil pas-
samadeter 30%da capacidade
instaladaparaabate.Apesarde
terem sido abatidas 40milhões
decabeçasnoBrasil, a expecta-
tivaédequeoparqueindustrial
tenha uma capacidade para 60
milhões. Desse total, 18% estão
nasmãosdaJBS,9%comaMar-
frig e 3% comoMinerva.
Diante da nova realidade da

indústria, ospecuaristas come-
çam a demonstrar preocupa-
ção com omovimento do setor.
Em Mato Grosso existe a esti-
mativa de que em algumas re-
giões do Estado exista apenas
uma empresa atuando. “Em al-
gumasregiõesaJBSserá sobe-
rana.NocasodaMarfrig,aatua-
ção é menor, tinha duas unida-
des e assumiu agora mais uma
que era do Margen”, disse Lu-
ciano Vacari, superintendente
da Associação de Criadores de
Mato Grosso (Acrimat). Ele já
solicitouàentidadequeseja fei-
toum levantamentodos impac-
tos que essas fusões e arrenda-
mentos podem ser sobre a pe-
cuária doEstado.
Nocasodoacordocomoata-

cadistaMartins,aestratégiapa-
rece ser claramente se posicio-
narcomoumaopçãoàBRF,sur-
gida da fusão entre Perdigão e
Sadia, na área de alimentos in-
dustrializados. Com a compra
da Seara, a empresa ganhou
uma marca forte e conhecida
nacionalmente – o que ainda
não havia no portfólio do Mar-
frig.OacordocomoMartinsdá
à empresa uma rede de distri-
buiçãoforteeampla,abrindoes-
paço para a melhor distribui-
ção de seus produtos.

MERCOSUL
Mauro Pilz, um dos proprietá-
riosdofrigoríficoMercosul,dis-
se que o arrendamento de sete
unidades anunciado ontem te-
ráprazode cincoanos,masnão
informou o tipo de remunera-
ção do Mercosul no negócio. O
Mercosulvinhaprocurandoop-
çõespara levantarcapitaldegi-
ro para as operações. Uma de-
las era admitir um parceiro na
empresa. Para isso, oMercosul
contratou a Rosenberg Part-
ners Associados há cerca de
trêsmeses e a consultoria fez a
aproximação com a Marfrig.
“Para omomento, era amelhor
opção”, disse Pilz.
A principal vantagem do

acordo, segundo ele, é manter
asoperaçõesematividadeepre-
servar os empregos. O Merco-
sul tem aproximadamente 3,5
mil funcionários e operava com
abate de 2,5 mil cabeças de ga-
do por dia. Três das plantas ar-
rendadasestãohabilitadasaex-
portarparaaEuropa.OMerco-
sul desativou as unidades de
Rondonópolis (MT), Naviraí
(MS) e Paiçandu (PR), que per-
tenciamaterceiros,alémdeNo-
va Londrina (PR), que é pró-
pria. ● COLABOROUSANDRAHAHN

O copresidente do conselho de
administração da BRF Brasil
Foods, Luiz Fernando Furlan,
acredita que o movimento de
consolidação do mercado de
carnesnoBrasil nãodeveseen-
cerrarno curto prazo. Para ele,
esseprocesso“devedurarmais
algum tempo”, até que marcas
mundiais do setor comecem a
ser criadas. “Na área de carnes
ainda não existe uma marca
mundial,eaBRFéumacandida-
ta a ter essamarca”, disse.

Ele lembra que a Sadia já é

umadasmarcasdemaiorpres-
tígio no Oriente Médio, e que a
BRFteráumapolíticabastante
agressiva no mercado externo,
tanto na consolidação dasmar-
casquantonaaberturademer-
cados.Entreosmercadosnami-
radaempresaestãoosEstados
Unidos, onde a presença das
carnesinnaturadoBrasilainda
não é permitida e depende de
acordos sanitários. “Esse é um
mercado praticamente vir-
gem”, disse o empresário.

Sobre a presença no merca-

do americano, que é omaior do
mundonocasodecarnedefran-
go, Furlan considera que exis-
temduasmaneiras de ter aces-
so.Aprimeira,maisdemorada,
épormeiodeumacordosanitá-
rioentreosdoispaíses.Asegun-
daalternativa,quenãoédescar-
tada, é por meio de aquisições.
“Podeserporaquisiçãoouaber-
tura de mercado. A abertura,
no entanto, é umprocessomais
lento”, disse. Questionado se a
companhiaestava emprocesso
deanálisedeativosnosEUApa-

ra uma eventual aquisição, ele
respondeu: “Não posso anteci-
par. É umapossibilidade.”

Segundo Furlan, que foi mi-
nistro do Desenvolvimento, In-
dústriaeComércioExterior, as
discussões sobre a consolida-
ção de empresas no Brasil e o
desenvolvimento de marcas
não é algo recente, como pare-
ce. “Desde que eu era do gover-
no já falávamosqueoBrasil po-
deria entrar emuma nova fase,
jáqueumpaísdePrimeiroMun-
do não existe sem empresas de
PrimeiroMundo”, disse.

CONCORRÊNCIA
O diretor-presidente da BRF,
JoséAntonio do Prado Fay, co-
mentou declarações do presi-
dente da JBS, Joesley Batista,

dequeaempresanãopreten-
de atuar nomercadode aves
e suínos noBrasil, setor lide-
rado pela BRF. “Acho que
faz sentido. As duas empre-
sastêmestratégiasbemdife-
rentes. O JBS atua mais do
lado de commodity, nós te-
mos estratégia focada em
marca. Não estou dizendo o
queestá certo ouerrado, são
apenas diferentes.”
SegundoFay,aBRFpediu

ao Cade que autorizasse a
coordenação entre Sadia e
Perdigão no setor externo,
para elevar a competitivida-
de,principalmentenestemo-
mentoemqueorealvaloriza-
doapertaasmargensdaem-
presa nas exportações. ●

A.I., COM REUTERS

Movimento
do Marfrig
é visto como
reação à JBS
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