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DESTAQUE NEGÓCIOS
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Depois de se tornarem grandes
consolidadores da indústria mun-
dial de carnes, os frigoríficos bra-
sileiros JBS e Marfrig agora põem
à prova suas estratégias para
transformar o aumento de escala
em ganhos operacionais. Cada
um à sua maneira, os dois buscam
as chamadas sinergias, econo-
mias e vantagens competitivas
que podem conseguir por ter um
porte maior e por produzir as três
principais tipos de proteína ani-
mal: bovina, suína e de aves.

Os caminhos, no entanto, são
distintos. O JBS espera ampliar
seus ganhos com um plano de in-
vestimento bilionário na distri-
buição, integrando a logística das
diferentes empresas que adquiriu.
Já o Marfrig usa sua maior mus-
culatura para realizar investi-
mentos de marketing que as em-
presas adquiridas, separadamen-
te, não teriam condições de fazer.

O JBS possui grandes marcas,
como a Swift, mas o foco na efi-
ciência da operação fez o grupo
definir um plano de investimen-
tos de US$ 2 bilhões na distribui-
ção, já que os recursos aplicados
nessa área podem ser aproveita-
dos por todas as empresas e mar-
cas, em conjunto. “É na distri-
buição que as três proteínas se
encontram”, diz o diretor de Re-
lações com Investidores do JBS,
Jeremiah O’Callaghan.

O objetivo da companhia é
ampliar e integrar os centros de
distribuição e o transporte de
suas várias áreas de negócio para
reduzir os custos com armaze-
nagem e transporte. Agora, um
caminhão poderá levar a uma
pequena cidade americana tanto
as carnes bovina e suína da Swift
(adquirida em 2007) quanto os
produtos de frango da Pilgrim’s
Pride, recém integrada ao JBS.
Os esforços na distribuição já fi-
zeram o grupo ampliar o número
de clientes atendidos em 22% no
último trimestre, superando a
marca de 300 mil.

O frigorífico também con-
seguiu capturar sinergias de
US$ 34,5 milhões no transporte
com a compra da Pilgrim’s, e es-
pera economizar mais US$ 50

milhões por ano com a otimiza-
ção da logística da empresa de
aves. O mesmo vale para as ex-
portações. Com a absorção do fri-
gorífico Bertin, seu maior con-
corrente no Brasil, o JBS capturou
em seis meses R$ 89 milhões em
sinergias anuais de exportação e
logística. Além da melhoria logís-
tica, o porte maior permite a re-
negociação de contratos de frete.

Marcas
Já o Marfrig está apostando, e
alto, na construção de uma marca
global que sirva de guarda-chuva
para todas as suas proteínas e no
fortalecimento de suas marcas re-
gionais. A brasileira Seara, adqui-
rida da americana Cargill, con-
centra os investimentos em
marketing para vender produtos
oriundos de qualquer fábrica do
Marfrig: desde uma picanha de
boi abatido no Mato Grosso até
uma linguiça suína fabricada no
interior de Santa Catarina.

Ganhar sinergias na área de
marcas é um desafio dos frigo-
ríficos, habituados a trabalhar
no segmento de carnes bovinas.
“Basta ver que no supermerca-
do as pessoas escolhem a marca
do frango e da linguiça suína,
mas não a do corte bovino”, diz
o consultor Osler Desouozart,
ex-diretor de companhias
como Perdigão e Sadia.

O Marfrig aproveitou sua es-
cala para dar maior projeção às
suas principais marcas como
patrocinador da Copa do Mundo
de Futebol na África do Sul. Com
apenas uma cota de patrocínio,
o frigorífico variava as marcas
em destaque conforme a região
das seleções em jogo, mas sem-
pre expondo também a Seara,
presente em mais de 100 países.

Já a distribuição não está no
foco dos R$ 400 milhões de in-
vestimentos do Marfrig para
2010. Mas é nela que podem
aparecer as primeiras sinergias
da aquisição da americana
Keystone, a ser concluída até o
fim do ano. “As sinergias mais
evidentes serão na distribuição
na Europa, onde já temos uma
operação grande, mas haverá
muitas outras”, afirma Ricardo
Florence, diretor de Relações
com Investidores do Marfrig. ■

Frigoríficos tentam
fortalecer marcas
e integrar logística
JBS e Marfrig adotam caminhos distintos para tirar proveito das
aquisições e da base produtiva ampliada em bois, aves e suínos

“Quanto maior
fica a empresa,
mais diluídos
e eficazes ficam
os investimentos
em marketing

Ricardo Florence,
diretor de Relações com
Investidores do Marfrig

Investimos na
distribuição porque
é o momento em
que as três proteínas
animais (bovina,
de aves e suína)
se encontram

Jeremiah O’Callaghan,
diretor de Relações com

Investidores do JBS

DISTRIBUIÇÃO

JBS investe US$ 2 bilhões em frota própria e em

O grupo JBS já está colocando
em prática um plano de
investimentos em sua estrutura
global de distribuição que prevê
a alocação de US$ 2 bilhões entre
2010 e 2012, segundo o diretor
de relações com investidores,
Jeremiah O’Callaghan.
Na visão da companhia, a
distribuição é um dos principais
pontos de sinergia entre as
diferentes operações que possui:
carne bovina, carne suína e
carne de aves. “Construímos
uma base de produção e
acreditamos que agora vamos
melhorar as margens investindo
na distribuição”, afirma.

A maior parte do investimento
será destinada à ampliação
e melhoria dos 60 centros
de distribuição do JBS
espalhados pelo mundo.
“O foco não é construir
novos centros, mas investir
na estrutura e no pessoal
daqueles que já possuímos”,
diz O’Callaghan.
Não é à toa que a empresa
negocia a aquisição de
um distribuidor de carnes
russo, como afirmou na
segunda-feira o presidente
do JBS, Joesley Batista.
Além das estruturas físicas,
O’Callaghan prevê que parte
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LEIA MAIS Além de sinergias, grupos
consolidadores colhem

também problemas e desafios
quando compram outros
frigoríficos. Cultura e controles
são os principais deles.

Empresas enfrentam alta
nos preços do boi e criação

de gado confinado deve recuar
este ano. A alta de custos
é compensada pelo mercado
interno e pelas exportações.

Analistas discutem
financiamentos de mais

de R$ 18 milhões do BNDES
para os frigoríficos, enquanto
empresários descartam
protecionismo na política.

GANHOS DE ESCALA

Quanto o JBS está economizando com as aquisições anunciadas no ano passado

Fonte: empresa
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PILGRIM’S PRIDE, EM US$ MILHÕES BERTIN S.A., EM R$ MILHÕES

Marcelo Regua/O Dia

Uma única cartada de publicidade
da Marfrig para todas as suas

marcas, como a Seara, durante
a Copa do Mundo na África

Seara ganha
120 novos
produtos
Marfrig amplia linha com
pratos prontos e cortes de carne
de boi, novidade para a marca

O Marfrig está promovendo a
convergência de seus produtos
sob o nome Seara para otimizar
os investimentos da companhia
na reativação e internacionali-
zação da marca. No mais recen-
te passo dessa estratégia, o gru-
po acaba de lançar cortes de
carne bovina com essa bandei-
ra, que originalmente só traba-
lhava com carnes de aves e suí-
nos. “O Marfrig tem tradição
em trabalhar marcas no merca-
do de carne bovina, com Bassi e
Montana”, avalia o consultor
Osler Desouzart, especialista no
mercado de proteínas animais.

Com a integração de várias
plataformas sob uma mesma
marca, os pesados investimen-
tos no nome ficam diluídos. A
Seara é patrocinadora oficial do
Santos Futebol Clube, da seleção
brasileira de futebol e da Copa do
Mundo de Futebol desde antes
da última edição do evento, na
África do Sul, até a Copa no Bra-
sil, em 2014. Além da marca
principal, nomes regionais do
Marfrig como Moy Park (Euro-
pa), Pemmican (Estados Unidos)
e Paty (Argentina) também tive-
ram seus logotipos expostos du-
rante os jogos da Copa na África
em que as seleções correspon-
dentes entraram em campo.

No caminho da ampliação da
linha de produtos, a Seara tam-
bém está lançando pratos pron-
tos, como pizzas, sanduíches e
massas, na busca pelos nichos
de maior valor agregado. A
Cargill, proprietária anterior da

companhia, focou a Seara nas
exportações de frango in natu-
ra. “Estamos lançando 120 pro-
dutos Seara”, diz o diretor de
relações com investidores, Ri-
cardo Florence.

A companhia aplicou R$ 46
milhões em marketing no se-
gundo trimestre deste ano,
mas a metade desse valor é de
investimentos não-recorren-
tes. O balanço do trimestre in-
dicou, em parte por causa des-
se investimento, um cresci-
mento das despesas comerciais
e com vendas muito acima do
aumento da receita. Essas des-
pesas dobraram para R$ 458
milhões, ante o mesmo perío-
do de 2009, enquanto a receita
cresceu pouco menos de 50%
na mesma comparação. ■ L.S.

INVESTIMENTO

R$ 46 mi
foram os recursos do Marfrig
alocados em marketing no segundo
trimestre de 2010, período da
Copa do Mundo. Metade desse
valor não será recorrente.

GASTOS

102%
foi quanto cresceram as despesas
comerciais e com vendas do
grupo ante o mesmo trimestre do
ano anterior. A receita líquida só
avançou 48% nessa comparação.

60 centros logísticos

dos investimentos será aplicada
na ampliação da frota própria
de caminhões. “Em algumas
regiões onde o frete terceirizado
não é competitivo, partiremos
para a frota própria.”
Nos Estados Unidos, principal
mercado e base produtiva
do JBS, a absorção da indústria
de carne de aves Pilgrim’s
Pride deve acelerar o ganho
de sinergias entre os diferentes
tipos de proteína animal.
A companhia é hoje a
maior produtora americana
de carne bovina, a segunda
de carne de frango e a
terceira de suínos. L.S.

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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