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O fracasso da fusão entre Margen e Quatro Marcos, em junho de 2008, pode ter agravado a 
situação financeira das duas empresas que estão hoje em recuperação judicial. Mas, de fato, 
ambas já vinham em dificuldades, por conta das margens pressionadas em decorrência da 
escassez de oferta de gado e da queda nas exportações de carne bovina.  
 
A crise global, que secou o crédito no último trimestre do ano passado, só fez piorar esse 
cenário. Restou às duas empresas a alternativa de pedir recuperação judicial. O Quatro 
Marcos, cuja assembleia de credores será em outubro, acabou arrendando cinco unidades para 
a JBS-Friboi - uma das que lideram o recente movimento de consolidação no setor de carnes. 
O contrato entre as duas empresas prevê opção de compra pela JBS. 
 
O Margen, que chegou a faturar R$ 1,5 bilhão em 2007, já teve sua recuperação judicial 
aprovada por credores e arrendou cinco unidades para a Marfrig Alimentos. O plano de 
recuperação do Margen criou uma nova empresa, a NewM S.A, na qual credores (com 
garantias reais ) ficaram com participação de 40% . As unidades arrendadas ao Marfrig, com 
opção de compra, haviam sido transferidas pelo Margen à nova empresa. O "velho" frigorífico 
Margen Ltda virou uma empresa com foco em carne suína. 
 
Antes das dificuldades financeiras, o Margen já enfrentara outro tipo de problema. Em 2004, 
os controladores da companhia foram acusados de sonegar R$ 150 milhões em tributos 
federais, estaduais e municipais e em dívidas com o INSS. O processo ainda está em 
andamento. O advogada do Margen, Nei Moura Telles, afirma que acusação deve ser 
arquivada, já que a empresa tem mandado de segurança que a isenta do pagamento de 
funrural. Além disso, conseguiu reduzir débitos de PIS/Cofins em 80% com a compensação de 
créditos à exportação e o restante foi parcelado. 
 
O Mercosul, que desistiu de se juntar à UniAlimentos, também entrou em dificuldades. Sem 
conseguir crescer, a empresa arrendou suas sete unidades para a Marfrig. 
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