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Wesley Batista
substitui irmão no
comando do JBS
Ex-presidente das operações nos Estados Unidos assume como
CEO, enquanto Joesley Batista fica na presidência do Conselho

Preocupação. Unidade do JBS em Mato Grosso do Sul: ações do grupo caíram 10,74% este ano

JOESLEY BATISTA
PRESIDENTE DO CONSELHO DO JBS
“Não estamos em negociação
com a Sara Lee. Mas é uma
empresa de marcas fortes, que
nós respeitamos muito. Nós já
olhamos e vamos seguir olhando,
dependendo do preço”.

“Os negócios da Sara Lee
combinam com o JBS. Por isso,
há rumores sobre essa operação.
O mercado faz as contas e, se o
negócio faz sentido, começa a
especular.”
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TERRENOS EM PARQUE INDUSTRIAL E LOGÍSTICOVENDE
Jaguariúna/SP - A 18km de Campinas

Áreas a partir de 20.000m²
Com infraestrutura para indústria e logística.

Excelente topografia. Fácil acesso, frente para
rodovia. Portaria com segurança 24h, refeitório,etc..

Fazemos construção sob encomenda para locação
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Raquel Landim

Wesley Batista, o irmão do
meio do clã que comanda o
grupo JBS, assumiu ontem a
presidência executiva do
maior frigorífico do mundo.
Ele está de volta ao Brasil após
uma temporada nos Estados
Unidos, quando tocou, entre
outros negócios, a integração
da Pilgrim’s Pride, adquirida
em setembro de 2009.

Joesley Batista, o caçula dos
três irmãos de Goiás, deixa o car-
go de CEO, mas permanece na
presidência do conselho de ad-
ministração, cuidando das deci-
sões estratégicas. A mudança
não surpreendeu o mercado, por-
que mantém a administração fa-
miliar. Também não é a primeira
vez que os irmãos trocam de posi-
ção na empresa.

“Terminamos a consolidação
das aquisições que fizemos nos
Estados Unidos, Brasil e Austrá-
lia. O próximo grande desafio é
integrar as operações de todos
os países. Nada mais natural que
o Wesley, que já toca 70% do ne-
gócio, assumisse como CEO”,
disse Joesley Batista ao Estado.

Joesley ficou cinco anos no co-
mando da companhia fundada
por seu pai, José Batista Sobri-
nho, o Zé Mineiro, em Anápolis
(GO), há 58 anos. Na sua gestão,
a empresa partiu para um agressi-
vo processo de internacionaliza-

ção via aquisições, como as ame-
ricanas Swift e Pilgrim’s Pride e a
brasileira Bertin.

Ações. A troca no comando do
JBS, no entanto, ocorre em um
momento delicado, porque as
ações da empresa têm sido casti-
gadas na bolsa. O valor de merca-
do do grupo está em R$ 15,8 bi-
lhões, inferior ao seu patrimô-
nio, que chega a R$ 18,9 bilhões.
Dois temas preocupam os inves-
tidores: os rumores da aquisição
da Sara Lee e a negociação com o
BNDES para uma nova emissão
de debêntures.

Desde o início do ano, as ações
do JBS caíram 10,74%, fechando
ontem a R$ 6,40. Em 2010, os pa-
péis já haviam perdido 22,8% do
valor. A queda mais recente foi
causada pelo receio do mercado
de que o JBS elevaria muito o seu
nível de endividamento caso ad-
quirisse a gigante do setor de ali-
mentos Sara Lee.

Joesley nega que esteja nego-
ciando a compra da empresa
americana, mas não descarta o
negócio. “A Sara Lee é uma em-
presa que nós respeitamos. Já
avaliamos e seguimos avaliando,
dependendo do preço”, disse.
Na visão dos analistas, o negócio
faz sentido, porque a Sara Lee
tem marcas fortes no mercado
americano, enquanto o JBS do-
mina a produção de carne.

O problema, para analistas, é

que a Sara Lee não “cabe no ba-
lanço” do JBS. Depois das diver-
sas aquisições, a dívida da brasi-
leira equivale a três vezes o fluxo
de caixa, um patamar alto. Com
a aquisição da Sara Lee, esse indi-
cador “explodiria”, ultrapassan-
do os 4,75 estabelecido entre o
JBS e os bancos credores.

Na semana passada, circulou a
informação de que a Sara Lee vai
se dividir em duas empresas,
uma com as operações de bebi-
das (especialmente café) e outra
de proteína (carnes). Se o JBS op-
tar por comprar só a divisão de
carnes, o negócio não exigiria
tanta alavancagem.

Para adquirir a Pilgrim’s, o JBS
levantou R$ 3,4 bilhões com o
BNDES, que subscreveu pratica-

mente todas as debêntures emiti-
das pelo grupo. A operação pro-
vocou reclamações de favoreci-
mento do JBS pelo banco.

A empresa renegocia agora a
rolagem dessa dívida com o
BNDES e anunciou, no final do
ano, que deseja fazer uma nova

emissão de R$ 4 bilhões para
substituir a antiga. Segundo Joes-
ley, a negociação está em fase fi-
nal e o negócio deve ser anuncia-
do dentro de dois meses.

Na primeira operação, o JBS
descumpriu uma cláusula do
contrato que determinava a aber-

tura do capital da companhia
nos Estados Unidos, porque o
momento era desfavorável. O
contrato obrigou a empresa a pa-
gar uma multa de R$ 500 mi-
lhões para BNDES. “Já quitamos
integralmente esse prêmio com
o banco”, garante Joesley.
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