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A quebradeira de médios frigoríficos abriu espaço para os gigantes do setor, mas já começa a 
trazer problemas. Os grupos JBS-Bertin e Marfrig aproveitaram as dificuldades dos grupos 
menores para arrendar suas unidades industriais, mas os pecuaristas agora esperam que os 
dois gigantes cubram as dívidas deixadas pelas empresas em recuperação judicial. O 
relacionamento com esses fornecedores é um desafio. 
 
O mais novo capítulo da novela deve ocorrer amanhã, em Alta Floresta (MT), a 800 
quilômetros de Cuiabá. Um grupo de pecuaristas promete bloquear a entrada de uma unidade 
do Quatro Marcos, arrendada pelo JBS, caso os grupos não deem uma solução para as dívidas 
de R$ 7 milhões que o frigorífico deixou com os produtores rurais da região. 
 
O JBS teria levado a questão ao dono do Quatro Marcos, Sebastião Douglas Xavier, que entrou 
em contato com os pecuaristas para saber quais eram as reivindicações. "Dissemos a ele que 
queremos que uma das empresas assuma o compromisso de pagar a dívida logo, mas não 
houve resposta dentro do prazo que havíamos estipulado e vamos parar", diz o pecuarista 
Moisés Prado dos Santos, que alega ter R$ 175 mil a receber. 
 
Pressão 
 
Com o bloqueio, os criadores de gado esperam colocar a pressão do JBS sobre o Quatro 
Marcos, que está em recuperação judicial desde janeiro, para tentar reaver parte do dinheiro 
devido. "O Quatro Marcos chegou a renegociar a dívida, mas não pagou", diz Santos, que tem 
ao todo R$ 3 milhões a receber dos três grupos frigoríficos que pararam suas atividades em 
Mato Grosso: Arantes, Independência e Quatro Marcos. 
 
A unidade de Alta Floresta abate 800 cabeças por dia. Supondo um abate médio de 70% de 
machos e 30% de fêmeas, a indústria é capaz de comprar quase RS 1 milhão em bois vivos 
todos os dias, considerando a cotação da arroba naquela região ontem. 
 
Na última quinta-feira, foi apresentado um novo plano de recuperação, acatando parte das 
reivindicações dos pecuaristas, mas ainda considerado insuficiente. A dívida do Quatro Marcos 
é de R$ 428 milhões, sendo R$ 35,7 milhões com os fornecedores de bois, segundo a 
Associação dos Criadores do Mato Grosso (Acrimat). 
 
A depender do plano de recuperação que for aprovado, os pecuaristas podem até acionar o 
JBS na Justiça para tentar receber as dívidas do Quatro Marcos. "O JBS assumiu cinco 
unidades do Quatro Marcos, por isso deve se responsabilizar pelo pagamento e pode ser 
considerado sucessor das dívidas", afirma o advogado Armando Biancardini Candia, que 
defende pecuaristas credores.  
 

 
 
Independência 
 
Criadores conseguiram melhora no plano de recuperação judicial 
 
O plano de recuperação judicial do frigorífico Independência também foi complexo, mas os 
pecuaristas conseguiram fazer algumas alterações desejadas a seu favor, negociando com os 
sócios e outros credores. Não foi fácil: a última reunião do Independência, que aprovou o 
plano, durou 13 horas. Entre as melhorias conquistadas, além da forma de pagamento, a 
possibilidade de os sócios serem responsabilizados pela dívida. "O caso do Quatro Marcos é 
ainda mais complexo, porque o Independência era maior, mais eficiente e tinha plantas bem 
localizadas", diz Lygia Pimentel, da Scot Consultoria. 
 
"O caso do Quatro Marcos é ainda mais complexo" 
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