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s moradores da cida
de de Anápolis, em 
Go iá s , mal sabiam 

que o pequeno município no 
interior do estado seria um dia 
reconhecido como o ponto 
de partida para a cr iação de 
uma das maiores empresas 
brasileiras: a JBS-Friboi. Há 
59 anos, José Batista Sobrinho 
iniciou as operações de uma 
compacta planta para abater 
cinco cabeças de gado por dia. 
O sucesso rendeu, em 1968, 
a aquis ição de outra área de 
produção, desta vez em Pla-
naltina, no Distrito Federal. A 
partir daí, a empresa não parou 
mais de crescer. 

A cada a q u i s i ç ã o de uni
dades produtoras de carne in 
natura e industrializada, José 
Batista percebia que, com tra
balho dedicado e intensivo, 

era possível ganhar mercado. 
Sempre com o apoio - e dis
posição - dos três filhos (José 
Batista Júnior, Wesley e Joesley), 
a empresa não só se tornou a 
maior processadora de proteína 
animal do mundo, como foi 
eleita este ano a empresa mais 
internacionalizada do Brasil, de 
acordo com a Fundação Dom 
Cabral, um dos mais respeita
dos centros de pesquisa em
presarial do País. Os números 
comprovam: são 140 unidades 
de produção espalhadas por 
países como Argentina, Estados 
Unidos, Itália, Austrália, Uru
guai, México, China e Rússia, 
135 mil colaboradores e fatu
ramento de 61,8 bi lhões de 
reais em 2011. 

José Sobrinho não está mais 
à frente da empresa. Mas e sem
pre ensinou os filhos sobre suas 
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responsabilidades profissio
nais. Confiante em cada um 
dos três, delegou a gestão e a 
administração da companhia 
prioritariamente a José Júnior e 
a Joesley. Hoje, o CEO da JBS-
-Friboi é Wesley Batista, o filho 
do meio, que assumiu o cargo 
em fevereiro do ano passado. 
"Comecei a trabalhar aos 1 7 
anos em uma das unidades da 
empresa, em Goiás" , recorda 
o executivo. "Passei a ser res
ponsável pelo frigorífico, desde 
a área operacional até a admi
nistrativa e comercial. Essa foi 
a melhor escola que tive, pois 
pude aprender fazendo." Para 
o empresário, o trabalho em 
família foi fundamental para o 
crescimento da empresa. "Cada 
um dos irmãos, em diferentes 
fases, colaborou com o sucesso 
da companhia. Foi meu pai que 
nos incentivou e, com o tempo, 
aprendemos a valorizar tudo 
que ele construiu." 
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Text Box
Fonte: Lide Agronegócios, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 82-84, 2012. 




