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A BRF Brasil Foods está contan-
do os dias para a chegada do
presidente americano Barack
Obama no Brasil, em 19 de mar-
ço. O encontro que ele terá com
a presidente Dilma Rousseff
pode, finalmente, abrir as por-
tas do mercado americano à
companhia que é hoje a terceira
maior exportadora do país -
após Petrobras e Vale - e inserir
a carne suína das marcas Sadia e
Perdigão na mesa dos america-
nos. Outras indústrias brasilei-
ras, a exemplo da Seara e da Au-
rora, tendem a ser automatica-
mente beneficiadas.

“Estamos super ansiosos
com a vinda do Obama ao país
e com uma esperança muito
grande de começar a vender
para os Estados Unidos, que re-
conheceu oficialmente o estado
de Santa Catarina como área li-
vre de febre aftosa sem vacina-
ção”, afirma Wilson Mello Neto,
vice-presidente de assuntos
corporativos da BRF.

Para a companhia passar a
comercializar carne de porco in
natura e também chegar à mesa
de café da manhã dos america-
nos com derivados como bacon,
linguiça e salsicha, será neces-
sário primeiro que as fábricas da
Sadia e da Perdigão instaladas
em Santa Catarina sejam habili-
tadas pelo governo americano.

Hoje, a BRF tem 60 fábricas
no Brasil e três no exterior. De
todas em operação no país, 12
ficam em Santa Catarina — nove
são da Perdigão e três da Sadia.
A companhia ainda tem dois
centros de distribuição em ope-
ração no estado.

Como um dos itens que de-
vem ser tratados entre Obama e
Dilma é a venda de produtos
brasileiro de origem animal para
os Estados Unidos, Neto espera
que, agora, o governo america-
no dê um segundo passo e man-
de agentes para vistoriar as fá-
bricas de Santa Catarina.

Só após a vistoria e certifica-

ção será possível comercializar
produtos para os americanos. A
expectativa da BRF é que isso
ocorra nos próximos meses e
que os embarques de carne suí-
na para o país tenham início até
o final do ano.

Neto conta que a Associação
Brasileira da Indústria Produto-
ra e Exportadora de Carne Suína
(Abipecs) e a União Brasileira de
Avicultura (Ubabef) estão tra-
balhando fortemente para que
este item entre para a pauta de
discussão dos dois governos.
“Não é só interesse da BRF ven-
der para os Estados Unidos. O
interesse é de todo o país e das
empresas exportadoras de ali-
mentos”, afirma Neto.

O interesse para inserir a
carne suína nos Estados Unidos
é explicado pela dificuldade de
exportar para diversos países ao
redor do mundo como os islâ-
micos e também para a Índia,
que precisa aperfeiçoar o acordo
sanitário com o Brasil.

Hoje, a cadeia suína brasileira
é composta por 30 milhões de
cabeças e produz anualmente
três milhões de toneladas de
carne, gerando 630 mil empre-
gos diretos e indiretos.

Porta de entrada
Uma vez certificadas, as fábri-
cas da Sadia e Perdigão não de-
vem acumular grandes volumes
de vendas de carne suína para
os Estados Unidos. Contudo,
Neto diz que esta conquista fun-
cionaria como um marco para a
indústria brasileira de alimentos
e uma porta de entrada para ou-
tros mercados.

“No momento em que os Es-
tados Unidos certificarem as fá-
bricas, nós ganharemos um ati-
vo muito grande (a justificativa
é sanitária) para chegarmos a
outros lugares como o Japão e
alguns países asiáticos.

Hoje, entre 45% e 48% do fa-
turamento da BRF vêm do mer-
cado externo. Com as duas mar-
cas, a companhia atinge 140
países e tem um horizonte total
de 210 mercados. ■

Brasil Foods conta
com Obama para
entrar nos EUA

África e Oriente Médio são as
duas regiões onde a companhia
mais apresenta crescimento

Depois do Brasil, o maior con-
sumidor de produtos da BRF
Brasil Foods é o Oriente Médio,
que responde por 29% das ex-
portações da companhia. A
Arábia Saudita é o país que en-
cabeça as compras da compa-
nhia na região. É lá, inclusive,
que a BRF poderá construir fu-
turamente sua primeira fábrica
no Oriente Médio (leia mais so-
bre a região em Destaque, pági-
nas 4 a 11) e quarta fora do país.

A África, mercado que há
cerca de 10 anos apresentava
números incipientes no balanço
da BRF, hoje já responde por
20% do volume de vendas da
companhia no exterior. A região
compra mais produtos in natu-
ra, como o frango inteiro e corte
de frango. Agora, a tendência é
passar a vender mais produtos
processados para os países afri-
canos, de forma a agregar valor
e ampliar a margem de lucro.

Atualmente, China e Índia,
dois dos quatro nomes do Bric,
não compram um único real da
BRF. Os dois países estão no

“Estamos ansiosos
com a vinda do
presidente americano
ao Brasil e com uma
esperança muito
grande de começar
a vender para
os Estados Unidos

Wilson Mello Neto,
vice-presidente de assuntos

corporativos da BRF Brasil Foods

Arábia Saudita

Encontro com a presidente Dilma Rousseff pode levar a terceira
maior exportadora do país a vender carne suína aos americanos

Text Box
Matéria



Terça-feira, 22 de fevereiro, 2011 Brasil Econômico 25

Intel investe US$ 5 bi em fábrica de chips
A unidade será erguida no Arizona, Estados Unidos até 2013 e vai
produzir chips com tecnologia de 14 nanômetros. O anúncio aconteceu
depois que a Casa Branca indicou o presidente-executivo da Intel, Paul
Otellini, para uma comissão de especialistas que aconselha o presidente
norte-americano, Barack Obama, sobre empregos. Cerca de três quartos
da produção da Intel ocorre nos Estados Unidos, mas a empresa está
ampliando capacidade em outras regiões, incluindo Israel e China.

Jay Mallin/Bloomberg

radar da companhia. Entrar
nestes mercados, relata Neto,
depende da ultrapassagem de
barreiras diversas. “A Índia
nem mesmo conta com uma
cadeia refrigerada e isso tem a
ver com a cultura local. Quan-
do uma pessoa quer comprar
um frango, ela vai até a feira,
escolhe o animal vivo, que é
abatido na hora e levado para
casa”, explica Neto.

Hoje, o indiano consome
pouco frango - cerca de 1,5
quilo per capita. Neto diz que
se houver um crescimento de
um quilo por habitante, toda

cadeia mundial de frangos sal-
tará visivelmente.

Inflação alimentar
O negócio da BRF é muito de-
pendente de grãos, o principal
alimento de suas matérias-
primas, que são o frango, o
peru e o porco. A companhia
que abate sete milhões de fran-
gos por dia e administra 220
milhões de animais vivos está
vivendo sob pressão desde o
ano passado, com a explosão no
preço dos grãos.

Por conta deste aumento de
custos, Neto conta que a em-

presa foi obrigada a repassar
preços no final de 2010. “O re-
passe variou de acordo com as
categorias de produtos, mas fi-
zemos uso de nossas sinergias
e eficiências para reajustar o
mínimo possível o preço dos
produtos”, diz.

Neste ano, a BRF não reajus-
tou seus preços, embora a infla-
ção continue em alta. O execu-
tivo diz que a companhia en-
contra-se em compasso de es-
pera, acompanhando o preço
das commodities e lembra que é
responsável por assegurar re-
sultados aos acionistas. ■ F.T.

China e Índia não
compram um único
real de produtos da
BRF, mas estão no
radar da empresa

poderá receber fábrica da companhia

Cadeia suína brasileira é composta
por 30 milhões de cabeças

CADE

2 anos
em maio, o processo de fusão
da BRF completará 24 meses.
A expectativa da companhia
é que, até o final do semestre, o
Cade aprove a fusão. A crença é
de que, tecnicamente, a operação
tem condições de ser aprovada
sem nenhuma restrição.
“Temos pareceres e estudos que
mostram que a operação pode
ser aprovada sem restrições”, diz
Wilson Neto, executivo da BRF.

Carla Gottgens/Bloomberg

Mercado financeiro

A notícia que a empresa Berkshire
Hathaway, do mega investidor
americano Warren Buffett,
teria feito um aporte na Brasil
Foods está motivando uma
alta na cotação das ações da
empresa, que subiram mais
de 8% em 2011. Segundo
Max Bueno, analista da Spinelli
Corretora, a participação
em questão, se confirmada,
deverá ser inferior a 5%,
tendo em vista que Lei das S.A.
requer que qualquer compra
superior a esse valor seja
reportada à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
“A participação pode evoluir”,
considera Bueno. O analista
informa que também
contribuiu para a valorização
dos papéis a expectativa de
uma solução definitiva para o
processo de fusão da companhia,
antes Sadia e Perdigão.
“Espera-se que o Cade
[Conselho Administrativo de
Defesa Econômica] aprove
a fusão com restrições mínimas,
pelas quais a Brasil Foods teria
que se desfazer de marcas
menos representativas. A perda
na receita seria inferior a 5%”,
diz o analista. Micheli Rueda

Warren Buffett no capital da
Brasil Foods valoriza ações

“Espera-se que o Cade
aprove a fusão com
restrições mínimas ”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 24-25.
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