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Há apenas cinco anos, os ir-
mãos Batista controlavam a 
JBS, líder no setor de carnes. 
Passada meia década, a família 
goiana deixou de estar à frente 
de um negócio de R$ 14 bilhões 
para dirigir um conglomerado 
composto por cinco empresas, 
cujo conselho consultivo é presi-
dido pelo ex-presidente do Ban-
co Central Henrique Meirelles e 
com perspectiva de embolsar 
nada menos do que R$ 70 bi-
lhões em 2012. Impressiona, 
mas, mesmo assim, não é só is-
so. Não satisfeitos, os Batista 
anunciaram ontem mais uma ta-
cada: a partir da próxima sema-
na, assumem a gestão da Delta 
Construções, empreiteira epi-
centro do escândalo Cachoeira. 

Dona de uma extensa carteira 
de pedidos, avaliada em R$ 4 bi-
lhões, a construtora deve con-
cluir obras do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC) e 
da Copa do Mundo de 2014. O 
passo marca a entrada da hol-
ding no setor de construção pe-
sada. Em menos de uma sema-
na, vale ressaltar, é a segunda 
vez que a família Batista põe o 

pé em um novo segmento de ne-
gócios no país. Além da Delta, a 
JBS passou a controlar (com op-
ção de compra) os ativos da en-
dividada Doux Frangosul na últi-
ma sexta-feira, chegando, ao 
segmento de aves no Brasil. 

Por enquanto, na Delta, a hol-
ding vai apenas assumir a ges-
tão. Paralelamente, a KPMG vai 
conduzir um "rigoroso" proces-
so de auditoria na Delta durante 
os próximos meses e, apenas de-
pois de seus resultados, a J&F 
irá exercer a opção de compra. 
A análise também vai estabele-
cer o valor da empresa. 

Por ora, o controle da gestão 
não envolve pagamento aos an-
tigos controladores, entre eles, 
Fernando Cavendish, o princi-
pal acionista. Se os Batista opta-
rem pela compra, não haverá a 
necessidade de utilizar recursos 
próprios ou de terceiros para fi-
nanciar a operação, já que a op-
ção de compra prevê que os re-
cursos provenientes da distri-
buição dos dividendos futuros 
da própria Delta vão ser usados 
no pagamento dos ativos. 

Construção não tem nenhu-
ma relação com os outros negó-
cios do grupo. No entanto, não 
é de hoje que a J&F vem buscan-

do oportunidades em segmen-
tos que considera promissores. 
"A holding está em commodi-
ties, com JBS e Eldorado, no 
mercado interno de consumo, 
com Flora e Vigor, e no setor fi-
nanceiro, com o Banco Origi-
nal. Chegar ao setor de infraes-
trutura consolida a presença da 
holding em áreas dinâmicas da 
economia brasileira, fundamen-
tais para o desenvolvimento 
econômico do país", disse Hen-
rique Meirelles, presidente do 
conselho da J&F, em nota. 

Nova cúpula 
Para um empresário da constru-
ção, o desafio não será um bi-
cho de sete cabeças. "A J&F es-
tá adquirindo o portfólio de ne 
gócios de uma empresa que, à 
parte dos escândalos, tem uma 
equipe técnica que, suposta-
mente, tem competência para 
levar os projetos adiante", dis-
se. "O grande desafio será a ve-
locidade para cumprir prazos. 
Por isso é fundamental a esco-
lha do presidente". 

Segundo a J&F, o novo execu-

tivo deve ser anunciado nos pró-
ximos dias. O nome de Henri-
que Meirelles havia sido aponta 
do como possibilidade nos basti-
dores, mas a J&F informou on-
tem que ele não terá nenhum 
cargo na Delta. Segundo Joesley 
Batista, acionista da holding, a 
construtora terá gestão profissio-
nalizada a partir dos "mais altos 
padrões de governança corpora-
tiva". "O objetivo é honrar os 
contratos que serão auditados e 
preservar os mais de 30 mil em-
pregos", disse, em nota. • 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 4.




