
Líder mundial do setor de proteí-
nas animais e maior produtora de
carne bovina do mundo, a JBS deu
ontem importante passo para con-
solidar sua posição também no
segmento de frango, suínos e ali-
mentos industrializados. Com o
acordo assinado com a Marfrig pa-
ra a compra da marca Seara, a em-
presa assume a liderança mundial
do segmento de aves. A compa-
nhia, que já detinha a liderança
no mercado internacional com a
americana Pilgrim´s, mais do que
duplica sua capacidade diária de
processamento de aves no país. O
negócio, confirmado ontem pela
JBS e pela Marfrig, envolverá a
transferência de R$ 5,85 bilhões
em dívidas da vendedora para a
compradora e depende de aprova-
ção do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade).

Com a aquisição dos 30 frigorí-
ficos da Seara, a empresa liderada
por Wesley Batista amplia sua ca-
pacidade de abate de aves de 1,34
milhões para 3 milhões de aves ao
dia. Além disso, a companhia da-
rá um salto na sua produção de ali-
mentos industrializados, que pas-

sa a contar com capacidade de pro-
cessamento de 80 mil toneladas
mensais de produtos com maior
valor agregado (e maior lucrativi-
dade), como pratos congelados,
pizza, hambúrguer e salsicha. A
empresa praticamente estreia nes-
se segmento, apesar de atuar com
marcas locais de embutidos de
frango, nuggets, salsichas e patês
na região Sul do país, onde aluga
os frigoríficos da Frangosul, con-
trolada pelo grupo francês Doux.

A operação foi considerada po-
sitiva para a Marfrig, que vinha en-
frentando problemas por conta do
alto endividamento. As ações da
companhia tiveram alta de 6,31%
no pregão da Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa). Já as ações
da JBS caíram 6,45%, com as pers-
pectivas de aumento da dívida já
considerada alta - de R$ 15,6 bi-
lhões, no fechamento do primeiro
trimestre. Sócio nas duas compa-
nhias (com 19,9% da Marfrig e
23% da JBS), o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) divulgou nota infor-
mando que aprova o negócio.

“A Marfrig vinha comprando
ativos de forma muto agressiva e
perdeu o controle sobre seu endivi-
damento”, comentou o analista-
chefe da corretora SLW, Pedro Gal-
di. “As despesas financeiras esta-
vam comendo o resultado da em-
presa”, completa. A empresa fe-
chou o primeiro trimestre com
uma dívida líquida de R$ 9,8 bi-
lhões, o equivalente a 4,4 vezes a
geração de caixa trimestral, e um
resultado financeiro negativo de
R$ 360 milhões. “Praticamente ze-
ramos a nossa dívida bancária. To-
do o endividamento da Marfrig, a
partir de agora, estará no merca-
do de capitais”, disse, em telecon-

ferência, o presidente da Seara
Foods, Sergio Rial, que deve assu-
mir o comando da Marfrig.

O grande endividamento é re-
sultado de 18 aquisições desde o
lançamento de ações em bolsa,
em 2007, sem ganhos de sinergia
equivalentes. A Seara foi compra-
da da Bunge em 2009 pelo equiva-
lente a US$ 900 milhões, garantin-
do à companhia acesso ao merca-
do de aves. A situação da empresa
piorou com a aquisição, no final
do ano passado, de uma série de
ativos que a BR Foods teve de ven-
der por determinação do Cade.

“A empresa já vinha sinalizan-
do com venda de ativos, para redu-
zir endividamento e trabalhar
mercados prioritários”, diz o pre-
sidente da União Brasileira de Avi-
cultura (Ubabef), Francisco Turra.
Com a venda da Seara, a Marfrig
se livra de 60% de sua dívida. Ao
mesmo tempo, abre mão de 30%
de sua receita, voltando a se con-
centrar no segmento de carne bo-
vina. Para especialistas, a impres-
são é de que a Marfrig “deu um
passo maior do que as pernas”
com as últimas aquisições.

Segundo a Ubabef, a operação
concentra 70% das exportações
nacionais de carne de aves nas
mãos de JBS e BRF. A Seara foi a
terceira maior exportadora de ali-
mentos no primeiro quadrimes-
tre, com receita de R$ 543,1 mi-
lhões - atrás apenas da BRF e JBS.
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JBS assume dívida
e ativos da Seara

▲

Empresa se torna a maior do mundo no mercado de aves, mas terá que administrar um

passivo adicional de R$ 5,85 bilhões com vencimentos entre os anos de 2013 e 2017
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O alto endividamento é apontado
pelo mercado como um dos princi-
pais fatores de risco para as empre-
sas de alimentos do Brasil, ao lado
de inflação e redução no consu-
mo. Segundo especialistas, o pro-
cesso de consolidação do setor
nos últimos anos levou as empre-
sas a buscarem um volume de ca-
pital, em alguns casos, incompatí-
vel com o tamanho de suas opera-
ções. “A dívida era uma pedra no
sapato da Marfrig”, resume o ana-
lista chefe da corretora SLW, Pe-
dro Galdi, para quem a empresa
perde ao abrir mão da receita que
obtinha com a Seara.

Excluindo a Brasil Foods (BRF),
as principais empresas brasileiras
do setor têm uma relação entre dí-
vida e geração de caixa(medidape-
lo Ebitda) superior a 3 vezes. A
JBS, por exemplo, fechou o trimes-
tre com uma relação endividamen-
to/Ebitda de 3,4 vezes, número
que deve subir após a assunção de
R$ 5,85 bilhões em dívidas da Mar-
frig, conforme previsto no acordo
de compra da Seara. A dívida tem
vencimento entre 2013 e 2017.

“Estamos em uma posição bas-
tante confortável para absorver es-
se endividamento”, afirmou o pre-
sidente da JBS, Wesley Batista, em
teleconferência para detalhar a
operação de compra da Seara.A
JBS fechou o primeiro trimestre
com endividamento líquido de R$
9,8 bilhões e um resultado finan-
ceiro negativo de R$ 78,2 milhões.

Em seu relatório de análise
mensal, o especialista em agrone-

gócios do Banco do Brasil Investi-
mentos, Henrique Koch comenta
que Marfrig e JBS ensaiaram, em
maio, um movimento de recupera-
ção de valor de mercado, com de-
sempenho superior ao verificado
no índice Bovespa, mas ainda cor-
rem riscos por causa do tamanho
da dívida e da conjuntura macroe-
conômica.

“Os pontos de alerta, além do
elevado endividamento médio do
setor, em especial dos frigorífi-
cos, ficam em relação à queda que
vem sendo observada no consu-
mo interno e à alta da inflação, dri-
vers importantes da demanda por
alimentos, seja proteína animal in-
natura ou produtos processados/
industrializados”, escreveu.

Neste mês de junho, o mercado
deve ficar atento também à evolu-
ção do plantio de soja e milho nos
Estados Unidos, fundamentais pa-
ra balizar o preço dos insumos pa-
ra a criação de animais, acrescen-
ta o analista do Banco do Brasil In-
vestimentos.

NÚMEROS

6milhões
deton
Éotamanhodomercadode
carnesbovinasnoBrasil.O
consumomédioanualpor
habitanteéde34kg

9milhões
deton
Éoconsumoanualdeavesnopaís.A
médianacionaldeconsumoéde45,1
kgporhabitanteporano

2.976ton
Éotamanhodomercadodesuínosnopaís.
Oconsumoanualmédiodecarnedeporcoé
de14,9kgporhabitante.

72mil ton
Foiovolumedevendasdeavesnomercado
nacionaldaBRFoods,comaltade9%,no
primeirotrimestrede2013,sobremesmoperíodo
de2012.

349mil ton
FoioquantoaBRFvendeunomercadointerno,no
segmentodeprocessados,noprimeirotrimestrede
2013-umaquedade20%emrelaçãoaomesmo
períododoanoanterior.

883,7mil ton
FoiovolumegeraldevendasdaJBSnomercadointerno,
noprimeirotrimestredesteano

402,7mil ton
FoioquantoaMarfrigcomercializouemvolumede
alimentosnoprimeirostrimestredesteano.

Dívida elevada
é motivo de
preocupação
para acionistas

Wesley
Batista,
daJBS:
R$5,85bi
pelaSeara
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 jun. 2013, Empresas, p. 10-11.




