
No currículo do economista
gaúcho Marcus Vinícius Prati-
ni de Moraes consta a titulari-
dade em três ministérios: In-
dústria, Comércio e Turismo;
Minas e Energia e Agricultura
e Abastecimento. Hoje, como
conselheiro do JBS, Pratini de
Moraes diz que o Brasil tem de
ser mais agressivo em suas
ações para conter a enxurrada
de medidas não tarifárias que
prejudicam as exportações
brasileiras. E defende a reto-
mada de acordos bilaterais.

Como o senhor avalia as
barreiras que os brasileiros
enfrentam, como a aftosa?
A aftosa é como se fosse um
“resfriado” que só pega no ani-
mal, não passa para as pessoas.
À medida que os emergentes fo-
ram crescendo aumentaram os

mecanismos de proteção sani-
tária e agora tem os ambien-
tais. Uma vez perguntei ao Pas-
cal Lamy (diretor-geral da
OMC) qual era o motivo de tan-
tas barreiras e ele disse que era
porque somos competitivos. É
proibido ser competitivo. Mas
nós somos e seremos cada vez
mais. A acusação de que esta-
mos queimando a floresta ama-
zônica para criar boi é séria,
tem que ser tratada com cuida-
do, mas não pode ser usada co-
mo instrumento de restrição.
Nos últimos dez anos intensifi-
camos a pecuária aumentando
a produção por hectare.

Qual o caminho para ampliar
o espaço das empresas
brasileiras no exterior?
Algumas empresas e o governo
brasileiro precisam se acostu-
mar a ser grandes. Precisamos fa-
zer acordos com grandes merca-
dos. O Brasil tem de manter o
Mercosul, mas reduzir o custo
desse acordo. O Mercosul não po-
de impedir o Brasil de crescer.

Transformar a Flora, empresa
de higiene pessoal e limpeza da
holding J&F (dona do frigorífi-
co JBS) na “Unilever brasileira”
sempre foi a ambição da família
Batista. Neste ano, contudo, a
meta ganhou contornos mais
claros com o apetite voraz de-
monstrado pelo grupo no cam-
po das aquisições. Cinco meses
após arrematar um punhado de
marcas como Francis e Neutrox
da Bertin, ontem a holding J&F
fechou a compra do sabão em
pó Assim da Hypermarcas, den-
tre vários outros produtos de
limpeza. A negociação entre as
duas companhias foi antecipa-
da pelo BRASIL ECONÔMICOna edi-
ção de 5 de agosto.

A J&F pagou R$ 140 milhões
por seis marcas e uma fábrica
localizada em Itajaí, em Santa
Catarina. Essa aquisição vai in-
serir ou fortalecer a presença
da Flora nas prateleiras de sa-
bão em pó e amaciante com As-
sim, detergente para lavar lou-
ça e lustra pisos com Sim, inse-
ticida com Mat Inset, graxa
com a marca Gato, desodoriza-
dor de sanitários com Sani-
fleur e produtos para vasos sa-
nitários da linha Fluss.

Com as duas aquisições fei-
tas neste ano, a J&F investiu
R$ 490 milhões, um valor con-
siderável para a Flora, que de-
ve fechar 2011 com faturamen-
to de R$ 1,2 bilhão e também
um sinal de que seus movimen-
tos para se tornar uma grande
marca nacional de produtos de
limpeza e higiene pessoal estão
só começando. Comenta-se no
mercado que novas compras
não estão descartadas.

Embora seja habilidosa na ca-
deia da carne bovina com sua gi-
gante JBS, a holding J&F com
sua Flora vai enfrentar grandes
desafios para se transformar em

gente grande em um mercado
hoje disputado por concorren-
tes globais como Unilever, P&G
e Reckitt Benckiser, além das
brasileiras Bombril, que recente-
mente entrou para o segmento
de higiene pessoal e ampliou
seu portfólio de produtos, e a
Química Amparo, dona da Ypê.

A rotina da Flora não será fá-
cil, uma vez que a categoria de
produtos para limpeza no Brasil
é caracterizada por uma intensa
competição de preços e um mer-
cado com ciclo que já atingiu
sua maturidade, segundo relató-
rio divulgado pelo banco ameri-
cano Goldman Sachs.

Quem terá de fazer a mági-
ca da multiplicação dos negó-
cios da Flora no mercado brasi-
leiro de produtos de limpeza e
de higiene pessoal é Eduardo
Luz, contratado há alguns me-
ses pela família Batista, após
anos atuando na Unilever. Seu
desafio agora será integrar as
marcas ao portfólio atual da
empresa que tem produtos co-
mo Albany e Minuano.

Assolan de fora
Passar os últimos anos devoran-
do empresas não foi uma estraté-
gia 100% acertada para a Hyper-
marcas, que após realizar vários
aportes resolveu focar seu negó-
cio em medicamentos e produ-
tos de higiene pessoal e beleza.
“A venda representa mais um
passo importante dentro do pla-
no estratégico da Hypermarcas
de gerar caixa, capturar siner-
gias das companhias adquiridas
e focar nos negócios de medica-
mentos, beleza e higiene pes-
soal”, afirmou Claudio Berga-
mo, CEO da Hypermarcas.

Em agosto, a Hypermarcas
anunciou uma nova estrutura
organizacional, com a divisão
nas unidades de farma e consu-
mo. O objetivo é alavancar o
crescimento orgânico.

Isso significa que a gigante
ainda terá de se desfazer de ou-
tras marcas como Assolan. A
J&F queria levar as esponjas de
aço para casa, mas o que se co-
menta é que ela ofereceu menos
do que a Hypermarcas pediu. ■

R$ 1,2 bi
é a expectativa de
faturamento da Flora para 2011,
puxado por aquisições.

ASSÉDIOAOMERCADO

6
marcas foram compradas
da Hypermarcas, reforçando
o portfólio da companhia.

“É proibido ser
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Ex-ministro avalia que é preciso
adotar medidas mais efetivas
contra as barreiras impostas
ao país e afirma que o mundo
precisa do Brasil para comer
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IMPÉRIODASCARNES

R$ 55 bi
foi a receita líquida do JBS no
ano passado, demonstrando que
a área de consumo ainda é uma
gota no oceano da família Batista.

Dona da JBS
arremata Assim
da Hypermarcas

EMCRESCIMENTO

Ser a “Unilever brasileira” é um
velho sonho da família Batista,
que já consumiu R$ 490 milhões
este ano em aquisições
fora do mercado de carnes “

Flora, divisão de higiene e limpeza da holding J&F, paga
R$ 140 milhões por fábrica, seis marcas, e não deve parar por aí

A venda representa
mais um passo
importante
da estratégia da
Hypermarcas
de gerar caixa,
capturar sinergias
das companhias
adquiridas e focar
nos negócios de
medicamentos, beleza
e higiene pessoal

Claudio Bergamo
CEO da Hypermarcas

PratinideMoraes:companhiachega
aofinaldoprocessode integração
eestáabertaanovasaquisições

ENTREVISTA MARCUS VINÍCIUS PRATINI DE MORAES

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br
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Vendas de ativos por parte
dos grandes frigoríficos

brasileiros visam fazer caixa
para novas aquisições nos
próximos anos e consolidação
pode atingir 50% do mercado.

Qualaçãoo senhorrecomendaria?
É preciso que o Brasil seja mais fir-
me em sua política. De vez em
quando avisar que uma montado-
ra também não poderá mais ter fá-
brica aqui. É toma lá, dá cá. Não
estamos bem equipados para nos
defender do ponto de vista de
ações externas, mas estamos avan-
çando. Temos oito adidos agríco-
las no exterior. Em Moscou temos
um, os Estados Unidos têm 130.

Qual a tendência?
Tendo em vista que o consumo
mundial vai dobrar até 2050, o
Brasil é o único país com os cinco
ingredientes para poder dar uma
contribuição importante - sol,
terra, água, tecnologia e agricul-
tores. Temos 90 milhões de hec-
tares para plantar e podemos tri-
plicar a produção com os níveis
de produtividade que temos ho-
je. Mas temos que ter inteligên-
cia agrícola e agropecuária, sa-
ber quem são e quem serão nos-
sos concorrentes. Investir no ex-
terior. O mundo precisa do Bra-
sil para comer. ■ R.K.

Para responder às
críticas quanto à atuação

sustentável, frigoríficos
têm apostado em melhoria
de imagem e inovação
tecnológica na produção.

A lista de compras do grupo JBS
dos últimos cinco anos tem pelo
menos sete nomes no Brasil e
no exterior. Ao cruzar frontei-
ras, o gigante do processamen-
to de carnes se instalou nos Esta-
dos Unidos, México, Argentina,
Paraguai e Uruguai. A integra-
ção de tantos ativos — cerca de
130 unidades hoje — foi feita ini-
cialmente por região.

A chegada no início do ano do
novo presidente, Wesley Batis-
ta, marcou também uma nova
etapa nessa estratégia, a da inte-
gração global. Agora falta pou-
co, garante o ex-ministro Mar-
cus Vinícius Pratini de Moraes,
conselheiro do JBS. As sinergias
estimadas até o momento so-
mam R$ 1,5 bilhão. Pela frente,
o grupo tem ajustes na área ad-
ministrativa, padronização de
serviços, modernização de algu-
mas operações e mudanças nos
sistemas de tecnologia da infor-
mação, elenca o executivo.

Nos últimos meses, a empre-
sa vem remanejando e fechan-
do unidades com a dispensa de
funcionários e algumas contra-
tações em outras praças. São
Paulo é o estado na rota de saída
do grupo. O motivo é tributá-
rio. “São Paulo não quer mais
frigoríficos e está fazendo o
oposto do que fazia há dez anos,
não devolve os tributos”, afir-
ma Pratini de Moraes.

O JBS também está identifi-
cando os pontos fortes de cada
unidade e formas para multipli-
car essas vantagens. Os Estados
Unidos, por exemplo, são mais
eficientes no abate e na desossa
e, enquanto a equipe mantida
para cuidar de questões tributá-
rias lá soma 4 pessoas, no Brasil
são 45, informa.

Reflexo positivo
Toda essa movimentação tem
sido vista de forma positiva
por analistas. Um sinal de que
o grupo está arrumando a ca-
sa, baixando custos, reestrutu-
rando sua dívida, destaca Pe-
dro Herrera, do HSBC. “O JBS
criou uma grande plataforma
de produção e agora trabalha
para ganhar eficiência na distri-

buição e nas marcas”, diz. Nos
Estados Unidos, afirma, como
as demais companhias da área,
o grupo enfrenta os altos cus-
tos e a baixa demanda provoca-
da pelo excesso de oferta.

Barreiras internacionais
As compras de operações no ex-
terior são fundamentais para
um grupo desse porte. “Só é pos-
sível ser global pela somatória
das ações locais”, afirma Osler
Desouzart, da OD Consulting,
especializado na área. “As aqui-
sições foram importantes para
conciliar a estratégia de partici-
pação de mercado e minimizar
os riscos”, reforça Pratini de Mo-
raes. Um desses riscos, os efei-
tos das barreiras não tarifárias
que, destaca o ex-ministro, au-
mentam quando as empresas
brasileiras crescem.

“As restrições aumentaram à
medida que os países emergen-
tes cresceram. A aftosa não faz
mal para as pessoas, a vaca lou-
ca nunca chegou aqui e não pre-
cisamos queimar florestas. Nos
últimos dez anos aumentamos
nossa produção por hectare e
podemos triplicar ainda", afir-
ma Pratini considerando que o
país precisa por em xeque os
muitos impedimentos sanitá-
rios e ambientais impostos. Pa-
ra o ex-ministro da Agricultu-
ra, o Brasil tem de mudar de
postura, recuperar os acordos
internacionais que deixou de la-
do em prol do Mercosul, sem
que o bloco rendesse as devidas
compensações. “É natural que
o maior país do bloco tenha
uma ação de desenvolvimento,
mas tem de ter retorno”.

“Já que Doha fracassou é pre-
ciso fazer acordos com grandes
mercados”, diz Pratini de Mo-
raes avaliando que alguns abu-
sos que recaem sobre a agricul-
tura e a pecuária brasileira acon-
tecem por falta de entendimen-
tos. “Temos de nos acostumar a
ser grandes. O Brasil tem de ter
maior participação na Organiza-
ção Mundial do Comércio e na
Organização Internacional de
Saúde Animal. O Brasil nunca
conseguiu uma palavra da FAO,
nunca fomos considerados.”

Desouzart concorda que o
Brasil deve ter ação mais efeti-
va, até mesmo proibindo a en-
trada de produtos de países que
abusam nas barreiras. “Eu estou
protecionista porque sou menos
competitivo”, afirma. ■

Tendência de consolidação
da produção de carne no

Brasil ainda deve prevalecer
tanto na indústria quanto
no campo, se for considerado
o potencial americano.

● ●●

competitivo”

Henrique Manreza

➤

Rita Karam
rkaram@brasileconomico.com.br

Frigorífico finaliza
integração e capta
sinergia de R$ 1,5 bi

➤

“
Companhia uniu operações
por região e agora padroniza
processos, moderniza fábricas
e ajusta administração

➤

Tendo em vista que
o consumo mundial
vai dobrar até 2050,
o Brasil é o único
país com os cinco
ingredientes para
poder dar uma
contribuição
importante

O Brasil tem que
começar a pôr em
xeque toda essa
reclamação, que vem
principalmente de
países com subsídios.
Não estamos
bem equipados
para nos defender

LEIA MAIS

Conselheiro do JBS

EM ALTA

Variação da receita líquida
da JBS no primeiro semestre

Fontes: Economatica e Brasil Econômico
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A tendência de consolidação
tanto da indústria quanto do
campo no segmento de carne
ainda não tem perspectiva de
terminar tão cedo no país. Se
comparada, por exemplo, ao
retrato do setor nos Estados
Unidos, a concentração do
abate brasileiro é praticamen-
te a metade: enquanto no mer-
cado americano os três princi-
pais frigoríficos somam 68%
de todo o gado abatido, no Bra-
sil eles detêm 35%.

“O que ocorreu no Brasil foi
que os grupos que hoje formam
os maiores frigoríficos — JBS,
Marfrig e Minerva — tinham ca-
pital abundante antes da crise
econômica (de 2008) e conse-
guiram antecipar uma tendên-
cia que não foi alcançada pelos
demais com a mudança no cená-
rio global”, diz Fernando Sam-
paio, diretor executivo da Asso-
ciação Brasileira das Indústrias
Exportadoras de Carne (Abiec).

Para o especialista, ainda
há possibilidade de reversão
do processo de consolidação
no campo. Contudo, isso de-
penderia de mais incentivos
ao crédito, à divulgação de in-
formação e ao uso de técnicas
mais avançadas apropriadas à
pecuária tanto extensiva quan-
to intensiva pelas pequenas
propriedades.

Essas são algumas questões
que, segundo Sampaio, tam-
bém impedem o Brasil de cres-
cer como fornecedor global de
proteína, apesar de contar
com o maior rebanho comer-
cializável do mundo. “O Brasil
é o único país capaz de abaste-
cer o aumento da demanda
mundial. Mas precisamos ter
condições de aproveitar essa
oportunidade”, diz.

Segundo dados do Departa-
mento de Agricultura dos Esta-
dos Unidos (Usda, a sigla em in-
glês) de abril de 2011, o rebanho
mundial de gado encerrou o
ano de 2010 com um total de
pouco mais de 1 bilhão de cabe-
ças, representando certa estabi-
lização em relação a 2009. Para
2011 espera-se um leve aumen-
to na taxa de crescimento verifi-
cada nos últimos anos. O reba-
nho brasileiro só está atrás do
indiano, mas este país não aba-
te nem comercializa gado. A
produtividade americana, con-
tudo, é superior à brasileira,
apesar de o rebanho dos EUA,
com cerca de 100 milhões de ca-
beças, corresponder à quase
metade do brasileiro.

A estimativa de especialistas
é de que a produção mundial
de carne cresça 1,2% ao ano até
2015, sendo que o Brasil seria
responsável por 21,5% deste
crescimento.

A oportunidade única está da-
da, de acordo com Sampaio,
porque não há outro país capaz
de concorrer com o Brasil atual-
mente. “Os Estados Unidos são
grandes produtores, mas tam-
bém são grandes consumido-
res. Enquanto a Austrália e a Ar-
gentina, que poderiam ser con-

correntes, não apresentam con-
dições de ampliar produção”,
diz. “No Brasil não falta nem ter-
ra nem gado. Podemos dobrar
facilmente nossa produção”.

Para Osler Desouzart, con-
sultor da OD Consulting e ex-
diretor de exportação da Perdi-
gão e da Sadia, além do neces-
sário aumento de competitivi-
dade, ainda falta ao Brasil pul-
so mais firme para negociar
no comércio externo, especial-
mente no segmento de carnes.
“O país não retalia, nem mes-

mo quando tem condições de
fazer isso. A gente manda fran-
go para 140 países e não pode
mandar para o Chile, mas po-
demos comprar vinho salmão,
frutas de lá”, afirma.

Segundo ele, é preciso que as
empresas brasileiras tornem-se
globais e para isso têm de atuar
localmente em alguns mercados
que são absolutamente decisi-
vos. “O Brasil é um dos maiores
exportadores de grãos, as cinco
maiores companhias da área dei-
xaram de se instalar aqui.” ■

Cláudia Bredarioli e Rita Karam
redacao@brasileconomico.com.br

Mauricio Lima/AFP

Consolidação na indústria de
carnes tende a se intensificar

“

MERCADO

Cresce estoque de carne nos EUA, enquanto UE tem demanda reduzida

Brasil é o único
país capaz de
abastecer o aumento
da demanda mundial.
Mas precisamos
ter condições
de aproveitar essa
oportunidade

Fernando Sampaio
Diretor da Abiec

O estoque de carne vermelha
nos Estados Unidos em setembro
cresceu consideravelmente em
comparação ao mês anterior e a
setembro de 2010. O aumento foi
de 5% em comparação a agosto e
de 12% em relação a setembro de
2010. Quanto à carne bovina, os
números caíram em comparação
a agosto, porém subiram 8%
em comparação a setembro
do ano passado. A carne suína,

com aumentos mais expressivos,
teve estoque elevado em 11% em
comparação a agosto e 16% em
comparação a setembro de 2010.
A União Europeia disponibilizou
recentemente um relatório
mostrando a expectativa da
produção de diversos produtos
agropecuários em 2011 e 2012.
O mercado de carne foi
caracterizado pelo aumento
na produção (2,4%) e na

recuperação do bloco
como exportador.
Os rebanhos bovinos registraram
quedas contínuas nos últimos
quatro anos, porém espera-se
aumento de 1,3% na produção
de carne para este ano.
A expectativa apresentada no
relatório é de que consumo geral
de carne em 2012 deve continuar
igual ao de 2010, devido à ainda
frágil situação econômica. C.B.

DESTAQUE FUSÕES E AQUISIÇÕES

Brasil ainda aponta para 35% da concentração do total de abate nos três maiores grupos em atuação
no mercado, JBS, Marfrig e Minerva; nos Estados Unidos, 68% do total já é controlado pelos três líderes

Produtividadecarnebrasileiraainda
estámuitoabaixodaamericana

6 Brasil Econômico Terça-feira, 25 de outubro, 2011



A colocação de ativos à venda
no mercado por parte dos três
maiores frigoríficos brasileiros
visa dar continuidade à estraté-
gia agressiva que tem pontua-
do suas atuações nos últimos
anos. Segundo Rodrigo Bertoz-
zi, sócio-diretor da consultoria
de negócios B2L, as compa-
nhias JBS, Marfrig e Minerva

têm ainda uma margem de 15%
do mercado de carnes do país
para abocanhar com novas
aquisições, fato que pode ocor-
rer já nos próximos dois anos.
Caso a avaliação de Bertozzi se
concretize, as três principais
empresas desse segmento pas-
sarão a ter juntas a metade do
mercado brasileiro de carnes.

“Não há mais como recuar
nas estratégias adotadas nos últi-
mos anos. O momento agora é
se livrar de ativos que não de-
ram retorno para buscar novas
aquisições”, diz ele, completan-
do que a iniciativa dos frigorífi-
cos em se desfazer de marcas e
unidades nesse momento é por
uma “troca saudável”. Entretan-

to, Bertozzi afirma que o merca-
do brasileiro não deve atingir a
concentração que há nos Esta-
dos Unidos, onde as principais
companhias detêm quase 70%
do segmento de carnes.

Sobre a atual situação finan-
ceira por conta da estratégia
agressiva adotada nos últimos
anos, onde adquiriu cerca de
uma dezena de marcas e empre-
sas no Brasil e no exterior, a
Marfrig afirma que mantém
uma folga de 71% em relação
aos compromissos de endivida-
mento financeiro para os próxi-
mos 12 meses, tendo como base
os resultados da companhia no
segundo trimestre deste ano. Já
em relação à possibilidade de
vender ativos para fazer caixa
para novas aquisições, a compa-
nhia afirma que “foca o seu tra-
balho na melhoria da gestão
operacional” de seus ativos, e ci-
ta como exemplo a venda da di-
visão de logística para terceiros
da americana Keystone Foods.

Para continuar na briga
Nesse cenário de expansão dos
conglomerados da carne no
país, uma outra tendência para
o próximo ano no mercado bra-
sileiro será o de fusões entre
companhias de médio porte,
cujo faturamento está na casa
das centenas de milhões. Segun-
do o sócio-diretor da B2L, essa
é a única saída para as empresas
de menor porte sobreviverem
em relação à estratégia agressi-
va dos grandes grupos.

“Frigorífico não é um negó-
cio muito rentável e é preciso
fazer escala para permanecer
no mercado. Se as médias em-
presas não se unirem, ficarão
com suas atividades ameaça-
das”, comenta Bertozzi, citan-
do como exemplo a movimenta-
ção que houve neste ano no seg-
mento farmacêutico. ■

Não basta crescer com novas
aquisições e melhoria na quali-
dade de produção.É preciso in-
vestir na criação de uma ima-
gem positiva da pecuária, hoje
ligada a desmatamentos, quei-
madas e trabalho escravo em fa-
zendas na Amazônia. E a ima-
gem da JBS sofreu um revés na
semana passada, quando o Mi-
nistério Público Federal divul-
gou que a empresa teria descum-
prido itens do Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC), assina-
do em maio de 2010, para regu-
larizar a cadeia produtiva da car-
ne bovina em Mato Grosso.

A questão é antiga. Os três
maiores frigoríficos brasilei-
ros, Marfrig, JBS e Minerva, se
comprometeram a monitorar e
cadastrar seus fornecedores
pressionados por uma campa-
nha internacional da organiza-
ção ambiental Greenpeace em
junho de 2009. O acordo culmi-
nou com o TAC destinado a mo-
nitorar e cadastrar a compra de
gado, evitando fornecedores
da lista negra do Ministério do
Trabalho ou embargados pelo
Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama).

Agora,o MPF afirma que o
JBS continuou comprando ani-
mais para o abate de 13 proprie-
dades em desacordo com o TAC.
A empresa nega. Em nota diz
que “as compras de matéria-pri-
ma foram realizadas em datas
anteriores à inclusão das pro-
priedades na lista de restrições
do órgão público”. Além disso,
diz que “assumiu os custos do
georreferenciamento de 100%
das propriedades que fornecem
gado à empresa, uma vez que
não obteve acesso ao bando de
dados ou lista de propriedades
ilegais junto aos órgãos compe-
tentes” e que as coordenadas co-
letadas indicam que as fazendas
mencionadas na notificação do
MPF não estão irregulares.

A Associação Brasileira das In-
dústrias Exportadoras de Car-
nes (Abiec) reconhece que os
grandes frigoríficos ainda estão
numa fase reativa, tentando res-
ponder acusações desse tipo. A
ideia da Abiec é contestar o que
considera informações equivo-
cadas e apresentar bons exem-
plos. “Queremos mostrar que a
indústria de carne não precisa
de novas áreas para continuar
crescendo. Temos uma legisla-
ção ambiental rigorosa, contro-
le melhor das terras públicas, o
desmatamento vem caindo e o
ganho da pecuária vem da pro-
dutividade e não de ocupação ir-
regular”, diz Fernando Sam-
paio, diretor da Abiec. ■

Grandes comprarão mais 15%

Joshua Lott/Bloomberg

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

Venda de ativos pelos frigoríficos visa novas aquisições em 2012 e concentração pode atingir 50%

SUSTENTABILIDADE

Frigoríficos
reagem à
má imagem

UnidadedaSwiftnos
EUA,compradapelo
JBS:necessidadede
escala internacional

ANO AQUISIÇÃO ATIVIDADE VALOR*

APETITE POR AQUISIÇÕES

Principais compras pelos frigoríficos ocorreram nos últimos seis anos

Fonte: Brasil Econômico      *Valor à época da aquisição      **Por 50%

Marfrig

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Bassi

Tacuarembó (Uruguai)

Quickfood (Argentina)

Moy Park (Irlanda)

Seara

Keystone Foods (EUA)

Carne bovina (premium)

Carne bovina

Hamburgueres 

Carne de frango

Aves e suínos

Alimentos e serviços de distribuição

não divulgado

US$ 35 milhões

US$ 141 milhões

R$ 70 milhões

US$ 900 milhões

US$ 1,26 bilhão

Minerva

2008

2008

2011

Lord Meat

Friasa (Paraguai)

Pul (Uruguai)

Carne bovina 

Carne bovina

Carne bovina

R$ 60 milhões

US$ 4 milhões

US$ 65 milhões

JBS

2007

2007

2008

2008

2008

2009

Swift (EUA)

Inalca (Itália)**

National Beef (EUA) 

Smithfield Beef (EUA)

Tasman (Austrália)

Pilgrim’s Pride (EUA)

Carne bovina e suína

Carne bovina

Carne bovina

Carne bovina

Carne bovina

Carne de frango

US$ 1,4 bilhão

US$ 331 milhões

US$ 560 milhões

US$ 565 milhões

US$ 150 milhões

US$ 2,8 bilhões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-7.
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