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JBS entra no mercado de frango no País
Grupo anunciou ontem o arrendamento das fábricas da Doux Frangosul, e continua negociando a compra definitiva dos ativos

MÔNICA BENTO/AE-7/6/2011
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O grupo JBS, maior produtor
de carne do mundo, arrendou
os ativos da Doux Frangosul
no Brasil e vai expandir suas
operações também para o mer-
cado de aves no País. O negó-
cio foi confirmado ontem pelo
presidente do grupo, Wesley
Batista, em Montenegro, no
Rio Grande do Sul.

O aluguel terá prazo de dez
anos, por valor não revelado, e
dá ao locatário a opção de com-
pra. A empresa vai investir R$
300 milhões em seis meses para
pagamento de dívidas, capital de
giro e reativação da produção,
que está semiparalisada.

“Somos interessados na com-
pra”, disse Batista, referindo-se
às negociações que prosseguirão
nos próximos dias. “O arrenda-
mento foi pelo momento em que
a companhia se encontrava, foi a
solução que encontramos para
não deixar parar”, complemen-
tou, referindo-se à suspensão da
criação de aves, pelos produto-
res integrados, e à paralisação de
parte dos abates, ocorridas nas
últimas semanas.

Em nota encaminhada à Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM), o JBS destaca que a ope-
ração brasileira de frango eleva
em mais de 15% sua capacidade
de produção no mundo, passan-
do para um abate de cerca de 9
milhões de aves por dia. O grupo
já é dono da americana Pilgrim’s
Pride, a maior desse segmento
nos Estados Unidos.

As unidades industriais de
Montenegro (RS), Passo Fundo
(RS) e Caarapó (MS) têm capaci-
dade para abater 1,1 milhão de
frangos por dia, e se somarão às
que o grupo já tem em 12 Estados
americanos, no México e em Por-
to Rico. Segundo fonte da empre-
sa, o perfil exportador da Doux
Frangosul, que vendia 75% de

sua produção ao mercado exter-
no, deve ser mantido.

Na mesma nota, o grupo infor-
ma que os ativos arrendados se-
rão administrados por uma nova
divisão de negócios, que será de-
nominada JBS Aves Brasil e terá
como presidente o executivo Ja-
mes Cleary, irlandês com forma-
ção em finanças e com larga expe-
riência no setor de carnes no
País, onde vive desde os anos 90.

Também afirma que os seis
mil empregos diretos gerados pe-
la Doux Frangosul serão manti-
dos, assim como os contratos
em vigor com 1,5 mil criadores
integrados. A JBS não assumirá
as dívidas da Doux Frangosul, es-
timadas em RS 500 milhões, e
abaterá do custo do arrendamen-
to os pagamentos que fizer aos
integrados e prestadores de ser-
viços, num valor próximo de R$
50 milhões.

Saída. O contrato de arrenda-
mento é visto como uma solução
para o problema dos integrados.
O presidente da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura
do Rio Grande do Sul (Fetag/
RS), Elton Weber, diz que mui-

tos deles ainda não receberam
pelos frangos que entregaram à
Doux Frangosul no último tri-
mestre do ano passado, e estão
com atividades paralisadas por-
que decidiram deixar de alojar
ou não receberam aves para a
criação de novos lotes.

Agora a perspectiva, já sinaliza-
da pelo JBS, é de pagamento de
30% dos atrasados em dez dias e
dos demais 70% em 60 dias. Co-
mo dispõe de matrizes e incuba-
tórios em funcionamento, a em-
presa acredita que poderá enca-
minhar aves para alojamento em

pouco tempo. A intenção inicial
é de passar a abater 840 mil fran-
gos por dia e chegar a 1,1 milhão
em setembro. “É notícia boa e de
alívio para um setor que empre-
ga milhares de pessoas e estava
aflito com o que ia acontecer”,
avaliou Weber.

Expansão. Com aquisição, o JBS, de Batista, amplia em 15% capacidade de produção de aves● Estratégia

Comparando bem, é incomparável.
Venha dirigir e comprovar a superioridade da Classe C.
Todos tentam, mas ninguém consegue se equiparar à Mercedes-Benz. Prova disso é a Classe C ter sido eleita 
o Carro Premium do Ano 2012 pela revista Auto Esporte.
Motor Turbo • Attention Assist • Câmbio Automático de 7 marchas • Novo Interior • Função Start/Stop • Rodas de Liga Leve 17„

Agende seu test drive e venha descobrir porque todos os outros querem ser um Mercedes-Benz. www.mercedesclassec.com.br

C 180 Turbo 12/12 à vista R$ 134.900,00

com frete incluso*
Ou entrada de R$ 74.900,00 + 12 parcelas fi xas de R$ 5.171,61

Agora com taxa 0%

Divena - (11) 5061-9933
Ricardo Jafet

Itatiaia - (11) 4166-2222
Alphaville

Europamotors - (11) 5099-9998
Vila Nova Conceição

Caltabiano - (11) 3665-0000
Pacaembu

Comark - (11) 2122-0900
Jardins

Condições válidas para o modelo C 180 Turbo da marca Mercedes-Benz, ano/modelo 2012/2012. Preço à vista de R$ 134.900,00. *Frete incluso para retirada no concessionário onde foi efetuada a compra. Financiamento
com 55,52% de entrada mínima igual a R$ 74.900,00 mais 12 parcelas mensais fi xas no valor de R$ 5.171,61. Taxa de 0 % ao mês, correspondente a 0% ao ano. Operação de CDC (Crédito Direto ao Consumidor). CET máximo
de 6,46% e 5,40% nestas condições. IOF e TC inclusos na taxa CET. Valor total a pagar com o fi nanciamento: R$ 136.959,32. Qualquer alteração de valores ou alíquota de tributos alterará a parcela calculada. Operação sujeita
a aprovação de crédito. Promoção válida para a Grande São Paulo de 01/05/2012 até 31/05/2012 ou enquanto durar o estoque de 5 unidades por concessionário. Preço sujeito a variações de ICMS conforme legislação
de cada Estado. SAC 0800 722 8499. Ouvidoria: opção 5. Atendimento exclusivo para defi cientes auditivos e/ou de fala: 0800 722 8490. www.bancomercedes-benz.com.br

WESLEY BATISTA
PRESIDENTE DO JBS
“O arrendamento foi pelo
momento em que a companhia
se encontrava, foi a solução
que encontramos para
não deixar parar.” A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 maio 2012, Economia & Negócios, p. B15.




