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Economia B9

Grupo JBS fecha a compra da Seara
Maior processador de carnes do mundo anuncia negócio amanhã; marca é da concorrente Marfrig, que passa por problemas financeiros
O grupo JBS, o maior processador de carnes do mundo, fechou ontem a compra da Seara, principal marca da concorrente Marfrig, segundo informou pelo blog a colunista do
‘Estado’ Sonia Racy. Os detalhes do negócio, que também
devem incluir a compra de
uma unidade de produção de
couro, serão divulgados amanhã durante coletiva com a
presença de executivos das
duas companhias.
Procuradas, JBS e Marfrig
nãoquiseramcomentaroassunto. Segundo fontes próximas às
negociações, os executivos das
duas companhias passaram a
manhã de ontem fechando os
últimos detalhes da aquisição.
O comunicado com a conclusão das negociações pode sair
ainda hoje. As especulações sobre o futuro do Marfrig já duramalgunsmeses,especialmente por causa do elevado endividamento da empresa.
Até o terceiro trimestre do
ano passado, a dívida do grupo
somava R$ 12 bilhões, resultado
de 42 aquisições feitas em cinco
anos, sem levar às sinergias esperadas. Os rumores de que a
Seara poderia ser vendida aumentaramnosúltimos doismeses depois que o presidente da
divisão,SergioRial(queassumirá o Marfrig a partir de janeiro
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Mercado. Frigorífico da Marfrig a 500km de São Paulo: negócio deve incluir ainda uma unidade de produção de couro
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de2014nolugarde MarcosMoina), afirmou que poderia colocar a Seara à venda ou fazer um
IPO (oferta pública de ações)
damarcapara capitalizaracompanhia.
Desde então, executivos e
analistas apostavam que a divisão ficaria com o JBS e o resto
com o frigorífico Minerva. Uma
das explicações seria o fato de o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
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(BNDES) ter participação nas
duas companhias. Em 2010, o
banco de fomento comprou R$
2,5 bilhões de debêntures para
capitalizar o Marfrig. A instituiçãotinhaesperançadetransformar a empresa numa multinacionalverde-amareladealimentos – meta que ficou apenas no
papel.Na época, o Marfrig comprou a Seara, da Cargill, ea americana Keystone Foods, uma
dasprincipaisfornecedorasglo-

bais para a rede McDonald’s.
Com as aquisições, no entanto,ogrupoviuseuendividamento crescer de forma acelerada e
logoemseguidatevedesedesfazer dos ativos. Em 2011, vendeu
parte da Keystone Foods por
US$ 400 milhões para a Martin
Browereagora sedesfaz da Seara.Nesseperíodo,alémdoendividamento subir de forma expressiva, o valor das ações da
companhia despencaram. Em

janeiro de 2010, o valor das
ações ordinárias do grupo estava em R$ 19,21. Na semana passada, fechou cotada em R$ 7,45.
ParaoJBS, a aquisiçãodaSeara significa reforçar a produção
local de aves. Embora seja o
maior produtor de carnes do
mundo, no Brasil, a unidade de
aves ainda era pequena comparada com a produção total do
grupo. Essa participação pode
contar a favor do grupo no mo-

foi o prejuízo no primeiro trimestre da Marfrig, grupo que controla a Seara

R$ 12 bilhões

seria o endividamento até o terceiro trimestre de 2012 da
Marfrig que anunciou, em maio,
que desativaria no dia 20 a produção de carne de frango da unidade da Seara em Caxias do Sul

mento em que a negociação tiver de passar pelo crivo do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).
Em outras aquisições, o mercado reclamou da concentração nas mãos do JBS. No início
do ano, o Cade afirmou que avaliariaocrescimentodo frigorífico no Brasil e os impactos nos
preços pagos aos pecuaristas e
cobradosdos consumidorespela carne bovina. Os pecuaristas,
especialmente do Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul, vinham
reclamandodosproblemas provocados pela concentração do
mercado nas mãos do JBS, que
ocorreu a partir de 2008, quando vários frigoríficos quebraram.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B9.
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CRECISP inaugura posto de
atendimento no Poupatempo
Na última semana, o
CRECISP iniciou as atividades de um posto de serviços
do Conselho nas instalações
do Poupatempo – Itaquera.
Através desse acordo entre
as duas entidades, será possível atender a população
e os corretores de imóveis
em horários diferenciados,
solucionando dúvidas, aceitando denúncias e verificando andamento de processos
inscricionários, nos mesmos
moldes do trabalho que já é
desenvolvido na Sede e nas
Delegacias do Conselho.
O horário de atendimento
à população será das 7h00
às 19h00, de segundas a
sextas-feiras, e aos sábados, das 7h00 às 13h00, um

diferencial importante para
facilitar as consultas dos que
não dispõem de tempo durante a semana. Uma equipe
de funcionários do CRECISP
destacada para esse posto já
recebeu um treinamento pelo
Poupatempo para a padronização dos trabalhos no local.
Serão prestados os seguintes serviços:
- Inscrição de Estagiário,
renovação de estágio, alteração ou Troca de Responsável Técnico, obtenção de 2ª
Via da Carteira de Estagiário. Inscrição e reinscrição
de Pessoa Física, Inscrição
Secundária,Transferência e
Cancelamento de Inscrição
de Pessoa Física. Inscrição de
Pessoa Jurídica, Cancelamen-

to de Inscrição, Reinscrição
de Pessoa Jurídica, Alteração Contratual. Emissão de
Certidão de Regularidade.
Formalização de Denúncias.
Solicitação de Fiscalização.
Orientações sobre os programas Minha Casa, Minha
Vida e Casa Paulista.
Além da Zona Leste,
também está previsto o funcionamento de dois outros
postos de serviços da entidade: no Poupatempo de Santo
Amaro – no dia 10/06 - e no
da cidade de São Bernardo
do Campo – no dia 17/06.
O endereço do Poupatempo Itaquera é: Av. do
Contorno, 60 - São Paulo
-SP (ao lado da Estação Corinthians-Itaquera do Metrô).

Venda de usados cresce mais de
19% em abril na Capital
A participação dos financiamentos nas vendas
de imóveis usados em abril
na Capital chegou a 54,36%
do total de contratos formalizados em imobiliárias
pesquisadas pelo CRECISP,
2 pontos percentuais a mais
que os 52,14% de março.
Esse crescimento levou a um
aumento de 19,91% no número de casas e apartamentos
vendidos na comparação
com o terceiro mês do ano.
As vendas em março haviam
sido 17,31% maiores que as
de fevereiro.
Já o mercado de locação
residencial teve comportamento oposto, com queda de
14,12% no número de casas e
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apartamentos alugados no período. Na Capital, os valores
médios dos aluguéis caíram
1,73% em média entre março
e abril.
O salto nas vendas de
imóveis usados foi apurado
em pesquisa feita com 426
imobiliárias da Capital pelo
CRECISP. O índice de vendas
evoluiu 19,91%, de 0,3817 em
março para 0,4577 em abril.
Foi o terceiro mês seguido de
crescimento das vendas.
“Quanto mais crédito os
bancos concederem, mais
imóveis usados serão vendidos e mais imóveis novos
poderão ter compradores”,
afirmou José Augusto Viana
Neto, presidente do CRE-

CISP. “O financiamento bancário é essencial para que
tenhamos um ciclo virtuoso,
como acontece no mercado
de automóveis, em que o
comprador de um zero quilômetro é quase sempre aquele
que vendeu um carro usado”,
resume Viana Neto.
Além do expressivo crescimento das vendas e da
ampliação da participação
dos financiamentos bancários, foi destaque em Abril a
expansão dos créditos concedidos pelos bancos privados.
As entidades financiaram
20,51% dos imóveis vendidos em Abril, ou 122,93% a
mais que os 9,20% registrados em Março.

O CRECISP informa que todos os seus cursos e palestras são totalmente gratuitos a todos os corretores de imóveis do Estado de S. Paulo. O Conselho, bem como todos os seus representantes, não patrocinam ou apoiam nenhuma iniciativa que envolva custos aos profissionais inscritos nesta autarquia.

DESEMPENHO DO MERCADO IMOBILIÁRIO
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
Adquira a nova edição do Relatório Anual e tenha em mãos o
retrato do crescimento da indústria da construção civil da
Grande São Paulo. Séries históricas que alcançam 28 anos.

Para adquirir, ligue 11 3665-1590 — 3663-0144

Desde 1977 acompanhando o
crescimento da Grande São Paulo
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