O empresário Joesley Batista,
de 37 anos, presidente e acionista da JBS, empresa brasileira
| globalizada do setor de carnes, abomina ser fotografado pela
imprensa. Teme correr risco de seqüestro. "Vou deixar vocês tirarem quantas fotos quiserem se assinarem um acordo
me garantindo uns 20 seguranças", diz. "De preferência 20
loiras bem bonitas, porque não quero ficar cercado daqueles homens de terno preto." Passam alguns minutos das 9
horas. Joesley está sentado junto à janela do segundo andar do
prédio-sede da empresa, ao lado
de uma congestionada Marginal
Tietê, principal acesso à capital
paulista. À primeira vista, parece
um sujeito simples. Veste camisa
xadrez, jeans e sapatos de couro. O
único sinal de riqueza é a discreta
etiqueta no bolso da calça Diesel.
Joesley está visivelmente cansado,
mas bem-disposto. Nesta sextafeira, 18 de setembro, a empresa
que ele comanda e é controlada por sua família encerraria a semana avaliada em R$ 12,4 bilhões pela cotação de
suas ações - uma alta de 11% em relação à segunda-feira.
A valorização refletia o bom humor dos investidores
com os recentes movimentos da companhia. No meio da semana, Joesley havia anunciado oficialmente dois negócios simultâneos que transformaram a JBS na maior empresa do mundo
de proteína animal. Um deles foi a oferta de US$ 2,5 bilhões por
64% da Pilgrim's Pride, um dos ícones do capitalismo agropecuário americano, com sede no Texas. Maior empresa do setor
de aves nos Estados Unidos, foi nocauteada pela crise, compelida a pedir concordata em dezembro do ano passado e aceitar a
sociedade com quem tivesse capital - no caso, a brasileira JBS.
Joesley também tornou pública a fusão com o Bertin, até então
o segundo frigorífico nacional, com faturamento de R$ 7,5 bilhões, controlado pela família homônima. O negócio resultará em um aumento de 22% na produção de carne, uma nova
carteira de clientes em110 países e uma linha de alimentos que
inclui leite, requeijão, massas, sobremesas e iogurtes das tradicionais marcas Vigor, Leco e Danúbio. Apesar de arquirrivais,
os Batista e os Bertin concluíram a negociação em tempo recorde - pouco mais de um mês. Ao falar dos novos sócios, Joes-

ley expressa um misto de orgulho e alívio. 'As pessoas tinham
de visitar aquela empresa - é um espetáculo", diz. "Os Bertin
foram concorrentes duros, muito duros nesses anos todos."
A operação para criar essa nova JBS exigiu dos Batista e de seus assessores (entre eles o banco de investimentos
americano JP Morgan) uma engenharia financeira e jurídica.
No pacote entram o aporte de um investimento estrangeiro,
uma abertura de capital da JBS nos Estados Unidos e muita
mobilização política para que autoridades antitruste no Brasil
e nos Estados Unidos aprovem a fusão e a compra. Se ambos
os negócios forem bem-sucedidos, surgirá um conglomerado
com presença em 23 países em cinco continentes, 126 mil funcionários e faturamento anual estimado em US$ 30 bilhões
por ano. Será a maior empresa global na produção de carne
bovina, detendo uma gorda fatia de 40% no comércio internacional, a maior em processamento de couro, além de vice-líder
em aves e a terceira em suínos. No
Brasil, ficará atrás apenas da Petrobras e da Vale na lista das maiores
companhias brasileiras não financeiras e de capital aberto. À frente
de Gerdau, Embraer, Marcopolo,
Perdigão e Sadia (reunidas na BRFoods). A posição é fruto de um
crescimento acelerado, sem paralelo entre as multinacionais brasileiras. Nos últimos cinco anos, a JBS
multiplicou seu tamanho 17 vezes.
"Não só a velocidade mas também
o porte das aquisições foi impressionante", diz Rafael Cintra,
analista da Link Investimentos. "Ninguém consegue isso se
não tiver competência e não conhecer muito bem o que faz."

DE ANÁPOLIS PARA O MUNDO_O nome
JBS é uma sigla em homenagem a José Batista Sobrinho, pai
de Joesley. Ele entrou no negócio de carne em 1953, em Anápolis, Goiás, quando abriu um açougue em sociedade com
dois irmãos, a Casa de Carnes Mineira. José Batista carregava, então, o apelido de Zé Mineiro - referência à origem da
família. O açougue operava como abatedouro e fornecia cortes para o comércio. "Em pouco tempo abastecíamos quase
todos os açougues locais", diz ele. "Anápolis ficou pequena."
Veio então a primeira chance de crescer além das fronteiras.
FORNECEDOR G L O B A L ) Operação na Austrália; (2,
3 e 7) Frigoríficos da JBS nos Estados Unidos; (4) Escritório
da americana Swift, adquirida em 2007; (5) Carne cozida
em lata, um dos produtos da companhia; (6) Rótulo de carne
processada da linha premium da Swift; (8) Instalação, na
Itália; (9) Caminhão de transporte do Friboi, nome anterior da
empresa. Nesta página, imagem do primeiro açougue da família

O presidente Juscelino Kubitschek ofereceu isenção tributária
para os fornecedores da nova capital federal. Os Batista cruzaram
o cerrado e se instalaram em meio
à poeira dos canteiros de obras da
Esplanada dos Ministérios. Com
um pequeno caminhão, garantiam a mistura na marmita dos
operários nordestinos que ardiam
sob o sol escaldante do Planalto
Central. José Batista prosperou em
Brasília até Jânio Quadros restituir os impostos. "Vimos que chegara a hora de buscar oportunidades em outras regiões", diz ele.
Boa parte da cultura empresarial da JBS surgiu naquela primeira fase de expansão. José Batista teve seis filhos e não
queria vê-los brigar pelo negócio. Desde cedo se preocupou em
assegurar que a empresa, inicialmente batizada Friboi, estivesse acima de disputas pessoais. À medida que os filhos cresceram, avaliou seus potenciais e lhes delegou responsabilidades
- carregar caminhões, acompanhar a compra do gado, entender a contabilidade. Deixou oficialmente o comando na virada
da década de 80 para a de 90. "Era melhor eu passar o negócio
ainda em vida", diz ele. "Se eles errassem,
eu ainda estaria ali para ajudar." Além
de Joesley, ingressaram na empresa as
filhas Valéria, Vanessa e Vivianne, em
funções administrativas; Wesley Batista, um talento natural para a gestão
de operações industriais, bem como o
primogênito, José Batista Júnior, um negociador hábil. O pai o escolheu para sucedê-lo, mas na prática
jamais deixou a empresa. Ainda hoje, aos 76 anos, acompanha
o dia a dia e até as aquisições. "Zé Mineiro é o grande mentor que
traçou os rumos e os princípios da empresa", diz o head hunter Winston Pegler, presidente e sócio da Odgers Berndtson.
No comando, Júnior consolidou ao longo da década de
90 a estratégia de crescimento baseado em aquisições, que marca o grupo. Foram incorporados mais de uma dúzia de frigoríficos. Parte deles andava em dificuldades financeiras por deficiências na gestão, mas com infraestrutura azeitada. Os Batista
PROTEÍNA EM LARGA ESCALAM) O novo conglomerado
poderá abater 7,2 milhões de frangos por dia; (2) Pelas instalações
da empresa poderão passar 50 mil porcos diariamente; (3)
Um em cada 13 bovinos abatidos no mundo sairá de um dos 82
frigoríficos que a empresa passará a controlar; (4) Cabana Las
Lilás, uma das marcas da companhia na Argentina-, (5) Quase
20 mil cabeças de caprinos e ovinos poderão ter o selo JBS

barganhavam o preço, assumiam
as dívidas e arrumavam a casa. Em
pouco tempo, o frigorífico voltava a
ser rentável. Tornaram-se especialistas na recuperação e na integração de empresas deficitárias. Quando visualizavam oportunidades
em negócios nos quais não tinham
experiência, não sentiam constrangimento - encontravam alguém
capaz e passavam a tarefa adiante.
Foi assim com o irlandês Jerry O'Callaghan, que entrou na JBS
há 14 anos para mostrar aos Batista
como exportar. Virou o braço direito
de Júnior em negociações internacionais. Fez as vezes de intérprete, ajudou a redigir contratos e a
escolher amostras para conquistar os clientes. Hoje, é diretor de
relações com o investidor. A Swift americana, por exemplo, faturava US$ 9,5 bilhões em 2006 - quase cinco vezes mais que a JBS
-, mas acumulava dívida de US$ l bilhão e margens negativas
que estavam transformando os resultados trimestrais em prejuízo. Os Batista pagaram US$ 1,4 bilhão pela empresa, US$ 400
milhões pelos ativos e US$ l bilhão pelo refinanciamento das dívidas. Cortaram custos, reduziram a estrutura administrativa,

então inchada, e colocaram americanos na gestão do dia a dia. 'A
veloz recuperação surpreendeu o mercado", diz Cintra, da Link.

ESTRANGEIROS NO COMANDO_A família também continua aberta ao aprendizado. Em vez de
expatriar brasileiros para postos-chave, prefere recrutar
executivos nos países onde são feitas as aquisições. Exemplo: Wesley Batista é o presidente da divisão da JBS que
cuida de Estados Unidos e Austrália. Atua como uma espécie de CEO para essas regiões. Mas os principais executivos das divisões de carne bovina e de suínos são todos
americanos. Os Batista tentam somar a cultura da JBS à
experiência da equipe que vem com a empresa adquirida. Fechada a compra, despacham um grupo para fazer o
que chamam de "road show da governança" - uma rodada de visitas que busca selecionar talentos locais. O executivo Rogério D'Alcantara Peres, por exemplo, morou
quase dois anos nos Estados Unidos orientando os ameri-

canos. Concluído o trabalho, retornou. Hoje é o principal
executivo, no Brasil, da Flora, a divisão de higiene e limpeza.
Há, porém, um período pouco glorioso na trajetória do setor, em geral, e do Friboi, em particular. Em meados
dos anos 90, várias multinacionais, como a inglesa Anglo
e a mesma americana Swift, bateram em retirada do país
alegando que não podiam competir com a elevada sonegação dos frigoríficos brasileiros. As linhas de produção
foram postas à venda. O Friboi arrematou muitas delas.
Aqueles são tempos que não causam orgulho aos empresários do setor. "Havia sonegação porque o imposto era alto,
admite Joesley. "O governo acabou reconhecendo isso e

reduziu os impostos. Só então as empresas puderam entrar para a formalidade e se transformar no que são hoje."
SETOR EM MOVIMENTO_Na semana em que
as duas aquisições foram anunciadas, Joesley tentava recuperar a rotina de reuniões. Sentava-se na mesa "número dois",
que usa para ficar mais perto da equipe. Nesse momento,
parece mais um diretor-executivo. Ele tem outra mesa na
empresa, a de presidente, que fica na sala da diretoria, um
andar acima. Os executivos apareciam para despachar, sem
marcar hora. Roberto Motta, responsável pela recém criada
área de couros, usava um tênis bicolor jovial e uma camiseta

de malha. Marcos Cunha Bastos, diretor financeiro, é mais
sóbrio. Vestia uma camisa lisa de manga comprida. Um a um,
aguardavam a vez para fazer o balanço de pendências e metas.
Quem se aproximasse ouviria detalhes de operações em curso. No andar inteiro não há uma única divisória. Houve, um
dia, mas Joesley mandou removê-las. Sua lógica: "Eu confio
100% nos meus diretores, eles confiam 100% em seus gerentes, e assim sucessivamente", diz. "Se você não pode contar um
segredo para alguém da sua equipe, essa pessoa não serve."
O telefone sobre a mesa de Joesley toca várias vezes.
"Desde o anúncio das aquisições não tive tempo de colocar as
ligações em dia", diz. Enquanto fala ao telefone, consulta várias

o andar da diretoria do escritório da JBS, na Zona Oeste paulistana, há uma sala com uma grande mesa oval,
onde os Batista conduzem suas reuniões. Foi lá que
Joesley recebeu Época NEGÓCIOS. Confortável em sua poltrona, bebe um copo d' água oferecido pela copeira e, antes mesmo de
a entrevista sequer começar, retoma o tema que tanto o perturba:
"Não pergunte nada sobre mim, não tire fotos, não personifique".
EN_A fusão com o Bertin precisa passar pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Qual a expectativa de vocês? Estou confiante de que não vai haver problema. As duas empresas juntas vão ter 20% do mercado, no
máximo 25%. O restante está pulverizado em milhares, de
abatedouros. E os pecuaristas têm consciência disso. Os
números mostram. Quanto maiores se tornaram as empresas brasileiras, mais o mercado se abriu para o país,
mais foi exportado, mais o preço do boi subiu. Hoje temos boi no Brasil entre o preço australiano e o americano.
EN_Mas os pecuaristas estão preocupados. Acreditam que
vão perder poder de barganha com a fusão. É um equívoco
brutal, uma idéia míope. A produção no campo não é um
fim em si. Nosso papel é escoar a produção. A internacionalização da JBS trouxe um ganho para a pecuária brasileira.
Nossos escritórios de Dubai e da Rússia oferecem carne
americana a US$ 3,5 mil por tonelada. Não faz sentido oferecer carne brasileira a US$ 2 mil. Carne brasileira tem de
chegar a US$ 3,5 mil também. O que existia antes era uma
desconexão. Na fusão com o Bertin, teremos quase 40% do
comércio mundial de carne bovina. A mensagem que tenho
a dar para o produtor é a seguinte: pode produzir o boi que a
JBS está trabalhando para abrir mercado, adicionar valor à
carne e ser uma solução para escoar a produção brasileira.
EN_E quanto às autoridades antítruste dos Estados Unidos?

Ficamos muito frustrados quando vetaram a compra da
National Beef. As pessoas até diziam que por causa da crise era melhor nem comprar. Mas mesmo assim ficamos
muito frustrados. Tínhamos planos importantes para
a National. Ela é um modelo de operação nos Estados
Unidos. Acreditávamos que abreviaria em muito nosso
ganho de eficiência. Esperamos porum ano e, franca-

mente, não concordamos com a justificativa do governo
de que haveria concentração de mercado. A Tyson tem
três plantas lá. A Cargill tem três. Nós temos uma. Estaríamos comprando duas da National. Seria a National sair
e nós entrarmos para competir com a Tyson e a Cargill.
EN_Há resistência dos americanos contra estrangeiros
para que não controlem um setor da economia? Não, não
creio. Sempre fomos bem recebidos. Mas achamos muito estranho, lógico. Do ponto de vista mercadológico e
para o país, seria um ganho ter uma terceira empresa. O
problema é que somos mais eficientes que nossos competidores - e ficaríamos ainda mais eficientes. Ao menos
nossos resultados mostram margens melhores que as da
Tyson. Enfim, por motivos que não cabe a mim discutir,
não levamos. E, a partir daí, entendemos que não dava
mais para crescer com boi. Foi quando surgiu a idéia de
que teríamos de entrar em mercados de outras proteínas.
EN_Foi nesse ponto que decidiram investir em aves?

Sim. Começamos a negociar com a Pilgrim's Pride há um ano, antes que pedisse concordata. Negociamos durante toda a crise e conseguimos fechar. Estamos confiantes de que as autoridades vão
aprovar, porque hoje não temos nada com frango.
EN_A JBS cresceu por aquisição. Porquê? É curioso isso. Cerca de 90% do nosso crescimento foi por aquisição. Mas não
sei a razão. Acho que não somos construtores. Reformamos.
Se não posso adicionar valor, não compro. O frigorífico de
Andradina, por exemplo, estava desatualizado quando chegamos lá. Quase fizemos um novo, mas com ele operando.
EN_Muitas empresas já têm uma área dedicada à sustentabilidade. Vocês não têm. Não temos e não concordamos
em ter uma área para a sustentabilidade. Nós achamos
que sustentabilidade é um dever de todos. Algumas empresas criam o departamento de inteligência. Puxa vida,
que legal: tem alguns gênios ali e um bando de idiotas no
resto da empresa? Todo mundo tem de ser inteligente. O
mesmo vale para a sustentabilidade. Não adianta ter três
pessoas pensando a sustentabilidade e 60 mil destruindo.
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vezes o computador. Intercala a caixa de e-mails com as cotações na tela. É um movimento mecânico. Ele repetirá o gesto ao
longo da conversa - e do dia - dezenas de vezes. Números são
sua obsessão. A habilidade com eles é tal que conquistou respeito como "financista autodidata" - uma classe de profissional
rara para o nível de sofisticação que as finanças têm hoje. Assim
como o pai e os irmãos, Joesley não concluiu o segundo grau.
"Joesley nasceu para ser banqueiro e não sabe", afirma Emílio
Garofalo Filho, ex-diretor de normas do Banco Central. Garofalo atuou no início da década como consultor para a criação da
mesa de operações da empresa, a primeira do setor no Brasil.
A fluência com os números pesou a favor de sua indicação para substituir Júnior no posto de presidente, em
janeiro de 2006. A família já pensava
em recorrer ao mercado de capitais e Joesley saberia falar o idioma dos analistas
financeiros. Joesley nega que a empresa
tenha feito qualquer mudança para
abertura de capital, mas, nos meses que antecederam a entrada na bolsa, a empresa foi se transformando. Foi rebatizada de
JBS. No mercado, as alterações foram interpretadas como um
sinal de que os controladores tentavam romper com o passado
- no caso, os anos de denúncias de sonegação e de um recente
escândalo, em que um grupo de frigoríficos, entre eles o Friboi, era acusado de formação de cartel contra os pecuaristas.
O lançamento de ações foi bem-sucedido. Rendeu R$ l bilhão.
Ali se abriu a fase de crescimento exponencial que culminaria com a criação da maior companhia mundial de carnes.
A JBS não foi a única a ampliar seu porte recentemente. Em menos de duas semanas, o Marfrig, de Marcos
Molina, comprou o Seara, da Cargill; adquiriu o controle da
Zenda, empresa de couro do Uruguai; arrendou 11 frigoríficos no Brasil; firmou uma parceria com o atacadista Martins; e anunciou mais uma emissão de ações. Marfrig e JBS
são os mais agressivos, num processo de consolidação em
curso. "As empresas brasileiras precisam crescer e ganhar

PROBLEMAS À VISTA_(1) Bill Bullard, presidente da
associação americana de pecuaristas, que tenta barrar a
expansão da JBS nos Estados Unidos-, (2) Os ambientalistas
acusam a JBS de contribuir com o desmatamento na
Amazônia; (3) Nos Estados Unidos, queda na bolsa da cotação
do milho deixou no vermelho as contas da Pilgrim's Pride
escala. Comprar é o meio mais rápido para isso", diz Cintra,
da Link. O que diferencia a JBS dos concorrentes é a agressividade nas aquisições no exterior. Entre 2006 e 2009, a
empresa comprou 14 empresas na Argentina, Estados Uni-

dos, Austrália e Itália. É praticamente o mesmo número de
aquisições que a empresa fez ao longo das décadas de 80 e 90.
A JBS conquistou acesso a mercados onde os brasileiros penam para entrar, como Japão e União Européia.
Também diversificou sua produção. De mero abatedouro de
bovinos, transformou-se num fornecedor de alimentos industrializados, entrou no mercado de suínos e está prestes a ingressar no processamento de aves e nos laticínios. A escala global também se refletiu no resultado. O faturamento anual de
US$ 2 bilhões em 2006 pode chegar agora a US$ 30 bilhões.
Mas operar no exterior também tem suas agruras. Não é fácil,
por exemplo, assumir uma empresa do setor de carnes em dificuldades nos Estados Unidos. Quando foi incorporada, a Swift
derrubou as margens de todo o grupo. Para complicar, nos Estados Unidos não há oferta abundante de água nem mão de
obra barata. Os custos de produção chegam a dobrar em relação ao Brasil.Um indicador que mostra o potencial desse risco
é a margem Ebitda (a relação entre o lucro bruto e a receita li-

quida). Com esse índice é possível avaliar a eficiência da operação. Antes da compra da Swift, a margem era de 14,2%. Depois
disso, despencou, e está hoje em 4,1%. O percentual é razoável
ante os 3% da americana Tyson, sua grande concorrente nos
Estados Unidos e segunda do ranking global. Mas faz feio, se
comparado ao desempenho das rivais brasileiras. A margem
do Bertin passa de 17%, a do Marfrig fixa-se em 12%, e a da
BRFoods, 10%. Para recuperar a margem, os Batista pretendem entrar em outro ramo, o de logística de entregas. A idéia
é eliminar intermediários, assumir a distribuição e se aproximar dos varejistas. Novas aquisições devem vir desse setor.
A LIÇÃO DO FRANGO_Para os analistas, a aquisição da Pilgrim's Pride abre um novo capítulo para a JBS. O
mercado de aves está em expansão, principalmente na Ásia
e no Oriente Médio. Contar com plantas nos Estados Unidos
protege a empresa contra barreiras sanitárias. Ao mesmo tempo, a compra cria um novo desafio para os Batista - aprender
a recuperar uma empresa de aves, segmento em que a família
nunca atuou. Wesley não está preocupado. "Temos a experiência da equipe", diz. Os analistas, porém, recomendam cautela.
A Pilgrim's Pride degringolou por um erro de gestão peculiar.
Basicamente, os administradores decidiram fechar a compra
futura de estoques de milho quando o preço estava nas alturas.
A estratégia parecia fazer sentido. A produção
de etanol à base de milho crescia vertiginosamente. Estava dragando os estoques e jogava os preços para cima.
Temendo a falta do grão, base da alimentação das aves, a
Pilgrim's Pride fechou compras futuras. Mas veio a crise.
A cotação do milho caiu pela metade. O consumo de frango também diminuiu, jogando a companhia no vermelho.
"A criação de aves passa por mudanças que confundem até
os profissionais mais experientes, quanto mais os aprendizes", diz Soummo Mukherjee, analista da Moody's. "Com
a Swift, a JBS mostrou que sabe lidar com empresas em
dificuldades, mas a Pilgrim's Pride é um desafio novo."
O segundo complicador é lidar mais uma vez com
a resistência dos Estados Unidos ao avanço de empresas estrangeiras. A compra da Pilgrim's Pride depende
de um parecer do Departamento de Justiça dos Estados
Unidos com base em uma análise antitruste - é nessa etapa que surgiram obstáculos. A R-Calf, associação que representa os pecuaristas americanos, tenta impedir a compra. Sim, a maior resistência contra a aquisição de uma
empresa de aves procede de uma entidade ligada ao gado.
De acordo com um levantamento da R-Calf, a entrada
da JBS no ramo de frangos irá gerar um monopólio no mercado de proteínas. Ao deter um quarto dos volumes de carne
bovina e um quinto do setor de aves no mercado americano,
a empresa teria em mãos poderosos mecanismos de controle
de mercado. "Eles podem diminuir a compra de carne bovina,

por exemplo, se acharem os preços
muito altos, e intensificar a produção de frangos", argumenta Bill
Bullard, presidente da associação.
A R-Calf reúne 12 mil fazendeiros
com um influente lobby no Congresso americano. Bullard é um
rancheiro ativista. Tem diploma de
ciências políticas, mas parece ter
saído de um filme de faroeste. Fala
o inglês arrastado do Meio-Oeste,
usa chapéu de caubói, cultiva bigodes espessos e profere discursos
raivosos contra multinacionais.
Não é a primeira vez que os
Batista e Bullard travam um duelo
no campo da concorrência. O primeiro ocorreu ha mais de um ano
- e os brasileiros perderam. A JBS havia oferecido US$ 970
milhões pela National Beef, divisão de carne bovina da Smithfield, quarta maior processadora de carnes do país. Bullard
bombardeou autoridades do governo até convencê-las de que
a venda não interessava aos Estados Unidos. A negociação
foi, então, vetada. A favor da JBS restou um precedente na
literatura jurídica americana. Da última vez que o governo
analisou um caso parecido, em 2001,
deu ganho à compradora - a Tyson,
que produzia frango, comprou uma
empresa de carne bovina. "Do ponto de
vista de negócios, carne de gado é carne
de gado, frango é frango. Os dois setores são distintos", diz André Barlow,
advogado da Doyle, Barlow and Mazard, consultoria americana especializada em lei antitruste.
Dificilmente a JBS, ao se unir com o Bertin, encontrará
a mesma resistência entre os pecuaristas no Brasil. Isso porque o segmento, por aqui, não possui a mesma capacidade de
mobilização. "O negócio de frigoríficos é muito pulverizado
no Brasil", diz Joesley. "JBS e Bertin juntos não chegam a ter
20% do setor. Em nenhum lugar do mundo isso é monopólio."
Juan Lebron, diretor-executivo da Associação Nacional dos
Confinadores, tem uma resposta. "Nesse setor é preciso olhar
os detalhes. Vá a Campo Grande. Há uma semana havia dois
frigoríficos disputando a compra de gado: JBS e Bertin. Como
fica o mercado local sem aquela concorrência? Há casos semelhantes pipocando em dezenas de praças." A esperança
dos pecuaristas é que o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica, o Cade, responsável por avaliar a concentração de
mercado, tenha uma visão detalhista na hora de avaliar a fusão.
Outro problema diz respeito à questão ambiental. A
tendência é que a empresa seja pressionada a adotar padrões

socioambientais mais rígidos - não
apenas dentro de suas operações
mas também junto aos criadores
de gado. Entidades de defesa do
meio ambiente atribuem tanto o
desmatamento quanto o aumento dos rebanhos na região Norte à
proliferação de abatedouros. "Os
frigoríficos vêm se expandindo de
forma sem precedentes na Amazônia", afirma Roberto Smeraldi,
diretor da organização Amigos
da Terra. Em 2004, havia 27 frigoríficos registrados no Serviço
de Inspeção Federal (SIF). Hoje
são 102 - um aumento de quase 300% em apenas cinco anos.
Não repercute bem entre os ambientalistas o fato de a JBS não contar com um diretor de sustentabilidade. "O cargo é imprescindível para
se criar uma nova cultura na empresa", diz Aerton Paiva,
consultor da Apel Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos, especializada na área ambiental. A empresa mantém
um Comitê de Sustentabilidade presidido por Pratini de
Moraes. Ex-ministro e antigo dirigente da Associação de

Exportadores de Carne, Pratini é um político experiente,
principalmente em comércio internacional, mas não tem
intimidade com os temas da sustentabilidade, nem acredita na.urgência das mudanças ambientais para a viabilidade do negócio. "A conscientização do consumidor ainda
é muito baixa", diz. "O povo quer saber mesmo é do preço."
No fundo, Joesley não vê vantagens na proliferação
de cargos em geral - não é por acaso que ele passou uma manhã com o chapéu de diretor-executivo. À tarde, ocupava a
mesa de presidente, na sala dos acionistas. Trata-se de um
amplo salão, decorado com dezenas de pequenos bibelôs
que reproduzem a imagem de bois de variados tamanhos,
cores e materiais. Perto das janelas há quatro mesas, dispostas lado a lado - a de Joesley, a de Wesley, a de Júnior e
a do pai. É aqui que a família divide o espaço e o poder. BI
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