
da americana Swift - se
posiciona como a maior
companhia de carne bovina
do mundo, conseguiu cres-
cer ainda mais e se tornou,
em meados de setembro,
a maior empresa global de
processamento de carnes,
após concluir a aquisição da

Pilgrim" s Pride, segunda
maior produtora de frango
dos Estados Unidos, e a
fusão com o Bertin S.A.

Com os novos negócios,
o JBS, além de atingir o topo
do ranking mundial, tam-
bém diversificou sua atuação
no segmento alimentício.
Com a compra da Pilgrim's
Pride, o grupo estreia no seg-
mento de carne de frango já

no segundo lugar no ranking
americano, com uma marca
líder de vendas. E, por meio
da incorporação das opera-
ções do Bertin, tornou-se
líder global no segmento de
couros. A nova companhia
nasce com receita líquida de
US$28,7 bilhões.

De acordo com nota pu-
blicada pelos acionistas do
JBS e do Bertin, foi firmado

um acordo de associação
entre as duas companhias,
que prevê a criação de uma
holding, formada com a
totalidade das ações do JBS
e com 73,1% das ações do
Bertin. A nova holding pas-
sará a ser a acionista contro-
ladora tanto dó Bertin como
do JBS. As empresas ainda
estão analisando a melhor
estrutura de integração de



suas operações. Estima-se
que os valores de capital pró-
prio estejam na proporção
de aproximadamente 40%
doBertine60%do JBS.

No caso do Bertin, a in-
corporação envolve apenas
as operações ligadas à área
de alimentos. A negociação
com a Pilgrim's durou cerca
de um ano e foi iniciada an-
tes de a empresa americana
entrar em concordata, em
dezembro. O negócio ava-
lia a Pilgrirns emUS$ 2,8
bilhões. Para adquirir 64%
da empresa, o JBS entrará
com US$ 768 milhões e

' assumirá as dívidas US$
de 1,6 bilhão. "A Pilgrim's
Pride passa a ser uma das
marcas de nossa subsidiária
americana e a Bertin, junto
com todas as suas marcas,
vira também uma marca
da subsidiária brasileira da
JBS", disse Joesley Batista,
presidente do grupo.

Parte do financiamento
das operações - US$ 1,5
bilhão - será bancado
com recursos próprios da
companhia, mas a empresa
pretende reforçar o caixa
com a emissão privada de
ações no mercado america-
no, a fim de captar cerca de
US$ 2,5 bilhões.

Segundo a empresa Scot
Consultoria, levando em

consideração as principais
indústrias do país - entre
plantas ativas e inativas -, a
JBS é responsável por 21,8%
dos abates. Já o Grupo Ber-
tin responde por 17,3%. "A
fusão cria uma companhia
capaz de responder por 39%
do abate nacional", diz a
analista Lygia Pimentel. Ho-
je, de cada dez bois abatidos
no Brasil, 3,9 são abatidos
pela empresa JBS-Bertin.

Para o pecuarista, a
megaoperação causa apre-
ensão, afinal, com a redução
da concorrência, o preço da
arroba perde sustentação.
Pequenos grupos frigoríficos
também podem ser preju-
dicados pela concentração
do setor. "Por outro lado a
fusão consolida o mercado,
o que pode significar maior
segurança de recebimento
para o fazendeiro e maior
segurança de entrega e
padronização para o com-
prador doméstico e inter-
nacional", avalia a analista
da Scot. As preocupações
são muitas, sob diversos
aspectos e em vários elos da
cadeia, afinal, com a incor-
poração, a JBS terá capaci-
dade instalada para abater
90,39 mil cabeças de gado
por dia em todo o mundo, o
que representa 8% do abate
global de gado.

Atualmente a JBS é a
maior empresa de carne
bovina do mundo, com
capacidade de abate de

73,9 mil cabeças por dia
e a maior exportadora
mundial de carne indus-
trializada. As operações da
companhia são realizadas
em 65 plantas industriais
localizadas no Brasil, na
Argentina, nos Estados
Unidos, na Austrália e
na Itália. A empresa é
também a terceira maior
produtora de carne suína
dos Estados Unidos, com
capacidade de abate de
48,5 mil cabeças por dia
e possui operações de
confinamento nos Estados
Unidos, Austrália, Brasil
e Itália. Em 2008, a JBS
obteve receita líquida de
R$ 30,3 bilhões.

A Bertin possui mais de
30 anos de mercado, sendo
uma das maiores produtoras
exportadoras de produtos de
origem animal da América
Latina, como carne bovina
in natura e processada, lác-
teos, couros e produtos para
animais de estimação. Os
produtos e serviços da Ber-
tin são comercializados no
mercado interno e em mais
de 110 países, em cinco
continentes. A Bertin conta
com 38 unidades produti-
vas no Brasil e no exterior
com capacidade de abate
de 16,5 mil cabeças por dia
e emprega mais de 28 mil
colaboradores. No exercí-
cio social de 2008, a Bertin
obteve receitas de cerca de
R$ 7,5 bilhões.

Na onda dos novos
investimentos, a Mar-
frig Alimentos, que já
tinha comprado a Seara,
anunciou também o ar-
rendamento de 12 plantas
dos frigoríficos Margen e
Mercosul e a compra de
51% do Grupo Zenda, que
processa couros no Uru-
guai, por US$ 49,5 mi-
lhões. A empresa também
anunciou parceira com o
grupo atacadista Martins
por cinco anos, para me-
lhorar a eficiência na dis-
tribuição e na logística. H
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