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DESTAQUE NEGÓCIOS

Felipe Peroni
fperoni@brasileconomico.com.br

A indústria frigorífica já en-
frenta a entressafra, e deve ver
uma oferta de boi menor na
segunda metade do ano. O
preço do boi gordo chegou ao
maior nível nominal desde no-
vembro de 2008, sendo vendi-
do a R$ 88,10 a arroba à vista,
segundo dados do Centro de
Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada da Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Cepea — Esalq). Nes-
te mês a alta chegou a 2,9%.

Segundo a consultoria Scot,
não está ocorrendo especulação
por parte dos criadores. Faltam
animais mesmo. “O preço con-
tinua forte, porque já não há boi
no pasto nem em confinamen-
to”, afirma Alex Lopes da Silva,
zootecnista e analista da Scot.

Levantamento da Associação
Nacional dos Confinadores (As-
socon) prevê que o total de ani-
mais confinados caia 8,8% em
2010 em relação ao ano passado,
o que significa uma retirada de
100 mil cabeças de gado do
mercado. “Para os frigoríficos, a
oferta será um pouco mais baixa
este ano”, afirma Bruno Andra-
de, zootecnista da Assocon.

Segundo o pesquisador, o
recuo no confinamento é cau-
sado pelo alto preço do boi ma-
gro, que por sua vez foi in-
fluenciado pelo preço dos be-
zerros. “A atual baixa no preço
do bezerro vai ser sentida ape-
nas a partir do ano que vem”,
afirma Andrade.

A força do preço faz parte do
ciclo do setor. Quando o preço
do bezerro sobe em relação ao
boi gordo, aumenta a retenção
de vacas para a produção de
bezerros. Quando o mercado se
satura, o preço do bezerro cai, e
o criador é forçado a abater va-
cas. No médio prazo, a falta de
vacas puxa o preço do bezerro,
reiniciando o ciclo. “O merca-
do de boi é cíclico. Estamos em
um momento de preços mais
firmes, que pode durar mais
um ano, ou um ano e meio”,
explica Alex Lopes.

De acordo com o Cepea, a
baixa oferta de boi gordo força
os frigoríficos a abrir mão de

seus estoques em confinamen-
to próprio e de compras a prazo
feitas anteriormente. A escala
de abate, entre a compra do boi
e seu corte, iniciou a semana
em 3,68 dias, sendo que um
valor abaixo de 7 dias indica
aperto no setor.

Segundo Péricles Salazar,
presidente da Associação Brasi-
leira de Frigoríficos, a situação
atual é estável. “Hoje, o merca-
do dispõe de uma oferta maior
de animais confinados do que
no passado, o que permite aos
frigoríficos manter a produção
e as margens mesmo na entres-
safra.” Para o diretor, a alta de
preços tem até seu lado positi-
vo. “É bom para o produtor.”

De acordo com Roberval
Santos, diretor comercial do
frigorífico Mondelli, a indús-
tria teve tempo para se prepa-
rar para a alta. “Quem se pre-
parou para a entressafra, fa-
zendo o confinamento próprio,

deve ter força para se segurar
durante esse período”. O dire-
tor acredita que o mercado
deve se estabilizar em cerca de
30 dias, com novos animais
saindo de confinamento.

Exportações
Segundo dados da Abiec, as ex-
portações continuam em alta.
De junho para julho, dado mais
recente, o volume exportado
cresceu 9,3%, atingindo 128
mil toneladas. O faturamento
no mês atingiu US$ 470,2 mi-
lhões, alta de 28,7% em rela-
ção a julho do ano passado. No
acumulado do ano, o fatura-
mento cresceu 23,8%, para
US$ 2,9 bilhões.

“Houve uma perda de com-
petitividade, com o real forte.
Mas a qualidade da carne brasi-
leira é alta, e outros países,
como Argentina, Irlanda e EUA
possuem uma carne ainda mais
cara”, afirmou Alex Lopes. ■

Com oferta
menor, preço
do boi gordo
sobe 2,9%
Além da entressafra no setor, o volume
de boi confinado deve ser menor este ano

Levantamento
realizado pela
Associação Nacional
de Confinadores
prevê que a oferta
de bois de criação
intensiva seja 8,8%
menor em 2010
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Dados mais importantes do mercado       
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Fonte: Cepea – Esalq. Preços referentes ao 
fechamento da semana em 13 de agosto

JULHO US$ 470,2 milhões

ALTA ANTE JULHO/2009 28,7%

EM 2010 US$ 2,883 bilhões

ALTA ANTE 2009 (ATÉ JULHO) 23,8%
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Apesar de significativas melhoras
nos resultados operacionais, o
lucro líquido dos três frigoríficos
brasileiros de capital aberto
recuou no primeiro semestre.
Com exceção da Brasil Foods
(BRF), resultado da fusão
entre Sadia e Perdigão e que
tem foco em aves e suínos,
os grupos Marfrig, JBS e Minerva
registraram fortes quedas.
O motivo comum aos três
foi a volatilidade cambial, que
aumentou o valor em reais das
dívidas denominadas em moedas
estrangeiras. Já a Brasil Foods
teve um forte incremento no
lucro líquido, puxado em grande
parte pelo fato de a base de
comparação (1º semestre de
2009) marcar o período mais
agudo da crise da Sadia.

A recuperação nas exportações e
o esperado aumento nas margens
operacionais dos frigoríficos
ajudaram a aplacar o mercado
com relação ao crescimento
das despesas do Marfrig —
principalmente por conta dos
investimentos em marketing — e
com o efeito cambial sobre as
despesas financeiras do JBS. Com
negócios cada vez mais parecidos,
os dois grupos tiveram evoluções
idênticas na receita líquida, no
lucro bruto e na margem bruta no
primeiro semestre. Já o Minerva,
que optou pelo crescimento
orgânico, registrou evoluções mais
modestas, mas expandiu sua
participação nas exportações
brasileiras de carne bovina
para perto de 20%. JBS tem
50% e Marfrig, 16%. L.S.

Banco estatal já teria
desembolsado mais de R$ 18
milhões para empresas

Cláudia Bredarioli
cbredarioli@brasileconomico.com.br

Em recente debate promovido
pelo Instituto Fernand Braudel,
os financiamentos do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
para as empresas do setor frigo-
rífico tornaram-se tema de dis-
cussão e sugestão de estudo a
ser desenvolvido.

Há estimativa de que o banco
já tenha desembolsado R$ 16 bi-
lhões com o setor — R$ 6 bilhões
em empréstimos e R$ 10 bilhões
na aquisição de participação
acionária. Outros R$ 2,5 bilhões
teriam sido prometidos à
Marfrig, para financiar mais
uma recente aquisição, a da
americana Keystone Foods, for-
necedora, entre outros, da rede
McDonalds. Além da Marfrig,
boa parte desse dinheiro tam-
bém foi aplicada na JBS com o
mesmo objetivo de financiar a
estratégia de comprar concor-
rentes no Brasil e no exterior.

“Trata-se de um caso de su-
cesso, mas acho até que essa
aposta nos frigoríficos para fa-
zer deles gigantes mundiais me-
rece ser estudada de perto e
ninguém fez isso ainda”, co-
mentou Mansueto Almeida, do
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea). Neste senti-
do, o economista destacou que a
concentração de mercado e a
formação de grandes empresas
nacionais no setor pode até ser
positiva, mas precisa ser expli-
cada pelo BNDES.

Segundo Almeida, apenas uma
maior concentração do mercado
não implicaria na eliminação das
barreiras comerciais nem tão

pouco na melhoria da condição
sanitária ou da modernização da
infraestrutura logística do setor.

Marcelo Trindade Miterhof,
economista do BNDES, pontuou
durante o debate que a institui-
ção dá preferência a auxiliar o
desenvolvimento da estrutura
industrial brasileira tal como se
apresenta atualmente. A opção
não seria pela entrada em novos
setores, por exemplo.

Os empresários, por sua vez,
defendem-se dizendo que não
há protecionismo na política
adotada pelo banco estatal. “O
BNDES nunca me ajudou em
nada. Fomos nós que compra-
mos a Swift, então nós é que tí-
nhamos que receber recursos.
O BNDES representa menos de
20% do financiamento do JBS”,
diz Joesley Batista, presidente
da empresa.

Outro ponto questionado em
relação às ações do banco está li-
gado à clareza diante da Política
de Desenvolvimento Produtivo
(PDP), que fala em consolidar o
Brasil como o maior exportador
mundial de proteína animal e fa-
zer do complexo de carnes o prin-
cipal setor exportador do agrone-
gócio brasileiro, mas não fala so-
bre concentração do setor. ■ Co-
laborou Luiz Silveira

          de carne bovina no Brasil
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NÚMERO MÉDIO DE BEZERROS QUE SE COMPRA 
POR BOI GORDO, INDICADOR FUTURO DO REBANHO
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Aquisições de frigoríficos
têm apoio do BNDES

Andre Penner

Preço do boi gordo é o
mais alto desde 2008

MELHORIA OPERACIONAL

As quatro empresas brasileiras de carnes com capital aberto 
apresentaram resultados operacionais melhores no primeiro semestre, 
em comparação com 2009

VARIAÇÃO ENTRE OS PRIMEIROS SEMESTRES DE 2009 E 2010, EM %

 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

 LUCRO BRUTO 

 MARGEM BRUTA 

 EBITDA 

 MARGEM EBITDA 

 LUCRO LÍQUIDO 

44,0

100,3

39,1

214,9

118,7

-152,4

JBS

2,3

25,6

22,8

84,3

80,1

1581,8

BR FOODS

45,7

99,6

37,0

99,9

37,2

-53,9

MARFRIG

33,9

48,0

10,6

49,9

12,0

-170,3

MINERVA

Fontes: Empresas, CVM e Brasil Econômico

BALANÇOS

Lucro dos empresas de capital aberto cai

● A oscilação cambial elevou
o peso das dívidas em moeda
estrangeira nos balanços.

● O Minerva comemorou
o aumento da participação
nas exportações brasileiras.

PONTOS DIVERGENTES

Tiago Queiroz/AE

“O BNDES nunca
me ajudou em nada.
Ele representa
menos de 20% do
financiamento do JBS

Joesley Batista,
presidente do JBS

Mansueto Almeida,
do Ipea, quer entender

política de auxílio

Text Box
Matéria

jaime
Text Box

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 8-9.


	B1
	B2
	CB1
	CB2



