
Câmbio e crise afetam lucro do JBS 
 
Já o Minerva apresentou resultados melhores no terceiro trimestre, com receita recorde 
 
O grupo JBS anunciou na noite de quinta-feira que registrou no terceiro trimestre de 2009 
lucro líquido de R$ 151,5 milhões. O número representa uma queda de 78,2% em relação ao 
mesmo período do ano passado e de 12,3% em comparação ao segundo trimestre deste ano. 
No acumulado de 2009, o número é de R$ 1,6 milhão, queda de 99,5% sobre 2008. 
 
A receita líquida da companhia, dona de marcas como a Friboi e a Swift, totalizou R$ 8,379 
bilhões, aumento de 7,8% ante os mesmos meses do ano passado, mas recuo de 9,5% ante o 
segundo trimestre. 
 
A JBS afirma que o crescimento ocorreu "em função da conclusão da aquisição da Smithfield 
Beef durante o ano de 2008, parcialmente compensado por uma deterioração nas condições de 
mercado em função da crise global a partir do quarto trimestre de 2008". 
 
Já a queda em relação ao trimestre passado é resultado da desvalorização do dólar em relação 
ao real. Nos nove primeiros meses do ano, o crescimento da receita líquida é de 29,9%, para 
R$26,902 bilhões. 
 
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) recuou 38,5% ante o 
terceiro trimestre do ano passado e 24% ante o segundo trimestre deste ano, para R$ 291,9 
milhões, "uma vez que o terceiro trimestre de 2008 constitui uma base de comparação 
atipicamente forte (período pré-crise). Apesar de condições adversas nas unidades de negócios 
da Austrália, Argentina e no segmento de suínos nos EUA, apresentamos uma margem Ebitda 
consolidada de 3,5% no período", afirma a empresa. No ano, a queda é de 1,2%, para R$ 
887,4 milhões. 
 
"Apesar de relevantes ganhos de produtividade nas operações internacionais, o impacto da 
crise global em importantes mercados consumidores levou a uma contração das margens", 
disse o comunicado do JBS. 
 
Minerva 
 
Na mão oposta, o frigorífico Minerva apresentou resultados melhores, com a alta do preço 
médio da carne no mercado internacional compensando a valorização do real. 
 
O lucro líquido do frigorífico sediado em Barretos (SP) foi de RS 5,9 milhões no terceiro 
trimestre, ante um prejuízo de R$ 55,2 milhões registrado no mesmo período do ano passado. 
A receita líquida de R$ 693,4 milhões foi recorde histórico, representando um aumento de 11% 
em relação ao ano passado. "Nosso market share em receita atingiu 22% em setembro, 10 
pontos percentuais superior a de setembro de 2008", disse a empresa.  
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