
Recife recebe loja oficial de produtos
Depois de Salvador, Recife passa a contar com uma loja de produtos

oficiais da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014,

operada pela Dufry Sports. A nova unidade fica no Aeroporto

Internacional de Guararapes. A loja apresenta um mix de produtos

oficiais, como bolas, camisas e camisetas, brinquedos, canecas,

chaveiros e souvenires, além do mascote do Mundial, o Fuleco.

Divulgação

A JBS, maior empresa de carne
bovina do mundo, comprou a
divisão brasileira da Seara, pro-
dutora de aves, suínos e ali-
mentos processados do Grupo
Marfrig. Segundo uma fonte li-
gada à negociação, que será
anunciado na manhã de hoje,
a compra inclui as operações
da Seara Foods no Brasil - uni-
dades frigoríficas, rede de for-
necedores e logística de distri-
buição e não deve envolver as
marcas da empresa no exterior
– Moy Park e Keystone.

A aquisição vai permitir a
JBS entrar no mercado brasilei-
ro suínos e ampliar sua presen-
ça no mercado de aves, passan-
do a disputar com a líder Brasil
Foods (BRF), dona da Sadia e
Perdigão. No exterior, a JBS
passou a ser a maior processa-
dora de frangos do mundo
quando comprou a Pilgrim's
Pride, dos Estados Unidos, em
2009. No Brasil tem presença
modesta no segmento com
20% da produção de cinco fri-
goríficos da Frangosul, que
passou a alugar do grupo fran-
cês Doux, no ano passado. Oi-
tenta por cento da produção
de aves são exportadas.

A aquisição da Seara vem
sendo negociada há meses pe-
los grupos JBS e Marfrig, con-
correntes no mercado de car-
nes, e faz parte da estratégia
do JBS de replicar no Brasil a li-
derança que alcançou no mer-
cado externo com a compra da
Pilgrim's Pride. Para a Mar-
frig, o negócio ajudará a redu-
zir seu endividamento, que em
março somava R$ 13 bilhões.

No Brasil, a JBS é dona das
marcas Friboi, Bertin, Anglo,
Swift, Vigor, Leco, Faixa Azul e
Sola. Em abril deste ano, o Con-
selho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) aprovou
a aquisição do frigorífico Ber-
tin e mais 11 menores pela JBS,
recomendando monitoramen-
to das condições de mercado
de bovinos. A compra da Seara
pela JBS não deve enfrentar difi-
culdades no órgão antitruste
brasileiro, já que envolve prin-
cipalmente aves e suínos.

A receita da Seara Brasil no
primeiro trimestre do ano foi
de R$ 2,05 bilhões, sendo 30%
do faturamento da Marfrig.

Negócio fechado com
Marfrig amplia
presença no segmento
de aves e suínos
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JBS anuncia
hoje a compra
da Seara
no Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 jun. 2013, Empresas, p. 16.




