
A JBS cogita ampliar sua partici-
pação no mercado de lácteos no
ano que vem. No demonstrati-
vo financeiro do terceiro trimes-
tre, divulgado na segunda-fei-
ra, o presidente-executivo da

companhia, Wesley Batista, afir-
mou que a empresa “tem pla-
nos para 2012 que serão impor-
tantes para garantir e elevar nos-
sa presença (no segmento)”. Do-
na das marcas Vigor, Leco e Da-
núbio, a JBS busca negócios em
produtos de maior valor agrega-
do, uma vez que sua base de pro-
dução de carnes in natura e pro-
cessada já está consolidada.

O impacto cambial e o resulta-
do negativo da subsidiária ame-

ricana Pilgrim’s Pride provoca-
ram prejuízo líquido de R$ 67,5
milhões à JBS no terceiro trimes-
tre. No mesmo período do ano
passado, a maior processadora
mundial de carne bovina apre-
sentou lucro de R$ 143 milhões.

Melhora em 2012
Entre julho e setembro, a pro-
cessadora americana de frangos
Pilgrim's Pride (da qual a JBS
tem 67% de participação) regis-

trou perdas de US$ 162 milhões;
no mesmo intervalo, o prejuízo
com a variação cambial foi de
R$ 170 milhões. De acordo com
a empresa, o desempenho do
mercado de frango nos EUA co-
meça a reagir, com a adequação
dos estoques em relação à de-
manda. Batista afirmou em co-
municado que “há sinalização
de melhora a partir de 2012”.

A receita mundial no tercei-
ro trimestre cresceu 10,6%, al-
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Os restaurantes, hotéis, pada-
rias e lanchonetes do país de-
sembolsam cerca de R$ 60 bi-
lhões em compras de alimentos
a cada ano. A cifra do segmen-
to, que tem chamado a atenção
de companhias do porte de BRF,
Unilever e Nestlé pelo avanço
crescente, não passou desperce-
bida aos olhos do empresário
Marcos Molina, maior acionista
e fundador da Marfrig. Nem po-
deria, ainda mais com um po-
tencial de crescimento estima-
do em 81% ao longo dos próxi-
mos cinco anos, conforme da-
dos elaborados pela própria
Marfrig e pela Associação Brasi-
leira das Indústrias da Alimenta-
ção (Abia), divulgados na últi-
ma sexta-feira. Dona de receita
líquida de R$ 15,8 bilhões em
2010, a companhia de Molina,
uma das maiores do mundo no
ramo de proteína animal, finali-
za os preparativos de sua estraté-
gia para avançar no ramo.

A divisão responsável pela ta-
refa de conquistar espaço no
mercado de alimentação fora
do lar no Brasil e na América La-
tina é a Keystone Foods Améri-
ca Latina, que começará a ope-
rar de fato a partir de janeiro de
2012. As equipes estão traba-

lhando na organização do por-
tfólio a ser oferecido, no desen-
volvimento de produtos e na
distribuição - focos da estraté-
gia nesse momento. Um peque-
no exemplo do que já está nos
planos para ganhar clientela é o
aumento da oferta dos chama-
dos porcionados (cortes de car-
nes em porções iguais). Hoje, a
Marfrig vende, por exemplo,
contra-filés de bovinos corta-
dos em tamanho similar e com
o mesmo peso para alguns res-
taurantes. A ideia é ampliar a
oferta e por isso está em estudo,
a oferta de porcionados de aves.

Molina já havia anunciado,
em setembro deste ano, a cria-
ção da subsidiária latina da
Keystone Foods, companhia
americana adquirida por ele em
2010 por US$ 1,2 bilhão. Antes
do anúncio da regional, a Mar-
frig atendia a esse segmento no
Brasil por meio da Seara e de
sua divisão de bovinos. “O que
fizemos foi unificar globalmen-
te a operação de atendimento
ao food service sob uma mesma
marca, já que a Keystone aten-
dia às demandas desse nicho e
tem clientes globais do porte do
McDonalds e do Subway”, disse
Marcos Molina em entrevista ao
BRASIL ECONÔMICO. “O food servi-
ce é um dos negócios que mais
cresce no mundo hoje”.

Mal nasceu, a subsidiária,
com potencial inicial de R$ 1 bi-
lhão anual de faturamento, con-
ta com um leque de mil itens a
oferecer. Molina lembra, inclu-
sive, que a variedade é um forte
trunfo para a companhia. Além
de carne bovina, de aves, suína
e de peixes, a Marfrig também
comercializa outros produtos
para restaurantes, como bata-
tas. E a nova organização dará
força a essa vantagem. Isso por-
que, além de um mesmo vende-
dor chegar ao cliente com uma
cartilha mais extensa, se for-
mam equipes de desenvolvi-
mento de produtos, marketing
e logística unicamente voltadas
para atender a esses clientes,

com estratégias mais direciona-
das. “Antes da formação da
Keystone Foods América Lati-
na, o varejo e o food service
eram atendidos por uma mes-
ma equipe de vendas, da Seara
e/ou da divisão de bovinos”, ex-
plica Rodrigo Vassimon, que
veio da Unilever Food Solutions
para comandar a divisão.

Marcos Molina não divulga o
valor dos investimentos para
agregar clientes à carteira atual,
que conta com 14 mil estabeleci-
mentos. No entanto, é possível
saber que, por enquanto, o foco
são as grandes capitais, que con-
centram 500 mil dos 1 milhão
de clientes em potencial que há
no Brasil. O maior desafio da ex-
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cançando R$ 15,6 bilhões. As
operações no Mercosul soma-
ram R$ 3,9 bilhões, uma alta de
11,9%. O volume total comer-
cializado mundialmente foi de
2,14 milhões de toneladas, en-
tre carne in natura e industriali-
zada, um declínio de 2,5% em
comparação ao ano anterior.

A empresa fechou o trimestre
com caixa de R$ 5,6 bilhões. O
montante será usado para aba-
ter dívidas de curto prazo. ■

Um grupo de executivos do de-
partamento financeiro da Infini-
ty Bioenergy, companhia que
produz açúcar e etanol controla-
da pela família Bertin - com ne-
gócios em carnes e na área de
energia -, deve chegar ao Brasil
na próxima semana com recur-
sos estimados em US$ 50 mi-
lhões no bolso. O time de execu-
tivos está em Nova Iorque há al-
gumas semanas em busca de
fundos investidores interessa-
dos em apostar no negócio. “Tal-
vez a captação possa chegar a
US$ 75 milhões”, diz Douglas
Oliveira, presidente da usina.

A iniciativa do road show foi
traçada pelo executivo para le-
vantar a empresa num momen-
to crucial. A companhia sairá,
em dezembro, de um processo
de recuperação judicial inicia-
do em 2009. E precisa captar
recursos para por em prática
os planos de crescimento e fa-
zer caixa para cumprir o acor-
do de pagamento de uma dívi-
da total de R$ 482 milhões até
2021. “Cheguei aqui depois do
plano de recuperação ser apro-
vado pelos credores”, diz Oli-
veira. “Mas posso dizer o que
vi: uma empresa que moía 4,3
milhões de toneladas de cana e
tinha 8,3 mil funcionários.
Não ia parar de pé nunca”.

Dessa forma, assim que pôs
os pés no escritório da Infinity,
Oliveira viu que teria muito o
que fazer. O executivo, um espe-
cialista em reestruturações de
empresas com Bunge e Copersu-
car em seu currículo, assumiu o
cargo em outubro de 2010, cer-
ca de sete meses após a compra
de 71% do negócio pelos Bertin.

A iniciativa mais urgente foi

investir na estrutura das usinas
e na troca da variedade de cana
-de-açúcar para que a Infinity
pudesse produzir açúcar em
maior quantidade. Se antes o fo-
co da empresa era direcionar a
moagem para produzir 73% de
etanol e o restante de açúcar,
agora o objetivo é ter condi-
ções de fornecer 51% de açúcar
ao mercado quando os preços

compensarem. Como o parque
era voltado para a produção do
combustível, duas das cinco
usinas não tinham os equipa-
mentos necessários para a tro-
ca de mix de produtos.

Com as mudanças já realiza-
das desde o ano passado, a moa-
gem na safra atual - que será en-
cerrada em 31 de março de 2012
- deverá atingir 6,5 milhões de
toneladas de cana. Metade do
aporte feito na estrutura, de cer-
ca de R$ 240 milhões, veio dos
Bertin, diz Oliveira. O executi-
vo estima que a companhia fatu-
re R$ 615 milhões, com ebitda
(geração de caixa medida pelo
lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) de
R$ 108 milhões nesta safra. Até
o dia 31 de outubro deste ano, o
ebitda totalizava R$ 85 milhões,
o primeiro positivo de sua histó-
ria. Com futuros aportes, a em-
presa quer atingir moagem de
8,8 milhões em duas safras.

Na safra anterior, o faturamen-
to da companhia chegou a R$ 324
milhões e registrou ebitda negati-
vo de R$ 100 milhões. A Infinity,
que deve mudar de nome em
2012 e ganhou mais uma usina
na Bahia, foi fundada em 2006
pela empresa de investimentos
Kidd & Company e pela consul-
toria brasileira Worldinvest. En-
tre 2006 e 2010, os resultados
operacionais foram negativos
em até R$ 330 milhões. ■

pansão está na região Nordeste,
onde a companhia ainda tem
pouca participação.

Resultados trimestrais
A Marfrig quer avançar rapida-
mente nos principais alvos de
sua estratégia para melhorar
resultados. A empresa obteve
prejuízo líquido nos dois últi-
mos trimestres sendo que, no
terceiro trimestre do ano, con-
tabilizou perdas de R$ 540 mi-
lhões. O desempenho é explica-
do pela valorização do dólar e
encarecimento da dívida. A ge-
ração de caixa, no entanto, so-
mou R$ 367,5 milhões ante os
R$ 236,7 milhões vistos no ter-
ceiro trimestre de 2010 . ■

que vem

Fernando Donasci

Rodrigo Capote

Grupo Bertin busca investidor
estrangeiro para a Infinity

Porsche deve lançar modelo mais barato
Michele Tantussi/Bloomberg

DouglasOliveira: reforço
decaixaparapagardívidade
R$482milhõesaté2021

Empresa de açúcar e álcool sai da recuperação judicial e vai atrás de recursos para sua expansão
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A alemã Porsche estuda lançar um carro menor e mais barato que
seus modelos tradicionais a partir de 2014. O veículo dever custar
pouco menos de ¤ 40 mil, segundo informações do jornal Financial
Times Deutschland. O novo modelo deve ajudar a Porsche a atingir
seu plano de vender 200 mil unidades por ano até 2018 — o dobro
do volume comercializado atualmente. A montadora também
pretende ampliar as vendas em mercados emergentes.
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