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Agronegócios
Estratégia Avanço no mercado americano deverá ocorrer por meio da subsidiária Pilgrim’s Pride

JBS mira aquisições e planeja crescer
em produtos de maior valor nos EUA
Sergio Lamucci
De Greeley, Colorado
A aquisição das operações da Tyson Foods no México, acertada no
fim de julho, não aplaca o desejo de
expansão da JBS USA. Depois da
forte redução de custos e do aumento da eficiência em suas operações no país nos últimos anos, o foco da empresa é crescer, em especial por meio de novas compras,
embora não exclusivamente por esse caminho. A prioridade é avançar
ao longo da cadeia, elevando o valor agregado no segmento de carnes processadas, com marcas fortes.
O aumento dos negócios da JBS
nos EUA deverá ocorrer por meio
da subsidiária Pilgrim’s Pride, a empresa do segmento de frango que
adquiriu a Tyson no México, por
US$ 400 milhões — e que, no começo de junho, havia perdido uma
disputa pela americana Hillshire
Brands para a própria Tyson. Nos
mercados de carne bovina e suína,
a expansão é muito mais difícil.
“Agora é mais valor agregado e
mais marca, não é muito mais produção primária. Essa é a nossa direção”, resume o presidente da JBS
USA,AndréNogueira.Segundoele,a
empresa mapeia aquisições “o tempo todo”. “O Wesley [Batista, presidente da JBS] costuma dizer isso e
acabou impregnado em mim também. O crescimento faz parte do
nosso DNA”, diz Nogueira. “Nós adoramos comprar, melhorar o negócio
e crescer, mas fazendo isso de modo
muito responsável e planejado”.
Cogitada por alguns analistas como possível alvo da Pilgrim’s Pride, a
Sanderson Farms não parece empolgar Nogueira. “Seria mais do mesmo. Ficaria maior naquilo que você
já faz. Não acho que faça sentido”,
responde o executivo, sobre a empresa que também atua em frango.
A Pilgrim’s tem 19% do mercado
americano de frango, atrás dos 22%
da Tyson e à frente dos 7% da Sanderson, de acordo com o diretor financeiro da Pilgrim’s, Fabio Sandri.
A aquisição da Hillshire era atrativa exatamente porque a empresa é
forte no mercado de carnes processadasetemmarcascomdestaqueno
mercado, um trunfo para formar
preços. A JBS chegou a oferecer o
equivalente a cerca de US$ 7,7 bilhões pela companhia, mas desistiu
depois que a Tyson fez uma oferta
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equivalente a US$ 8,5 bilhões. “Nós
definimos um preço com o qual estávamos confortáveis e que criava
valorparaoacionista.Eraonossofoco, mas nós não íamos pagar qualquer preço”, afirma Sandri.
Segundo Sandri, há quatro pilares possíveis de crescimento para a
empresa. Um deles é aumentar as
operações atuais, por meio da expansão orgânica. Investimentos
em novas plantas num mercado
maduro como os EUA, porém, não
levam a um avanço rápido, diz ele.
Outra opção é optar por uma expansão em “mais do mesmo”, o que
significaria a aquisição de empresas que atuam no setor de frango.
A terceira alternativa, que parece
a mais atraente para a JBS, ainda
que os executivos reiterem que não
é o único caminho, é “crescer na cadeia”, como diz Sandri. É o que representaria a compra da Hillshire,
que traria maior valor agregado e
mais marcas, como a linguiça Jimmy Dean e as salsichas Ball Park.
E a Pinnacle Foods, poderia ser
uma opção nessa direção, como
aventado por alguns analistas?
“Não, de jeito nenhum. Não tem nada a ver com o que a gente faz. Não é
base proteína”, diz Nogueira, reiterando que o foco é uma expansão
em “processados de proteína, mais
produtos de marca e produtos finais
para o consumidor”. A Pinnacle fabrica produtos como molhos para
saladas, picles e panquecas.
A quarta opção para crescer, segundo Sandri, é o mercado mexicano, uma trilha já largamente
contemplada com a aquisição das
operações da Tyson do país. Com
ela, a Pilgrim’s dobrou a sua presença no México, um mercado de
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“A Hillshire era uma oportunidade, e há outras”, diz o presidente da JBS USA

rápido crescimento. A receita
anual da Pilgrim’s deve aumentar
US$ 650 milhões por ano com essa
compra. Na mesma transação, a
JBS adquiriu os negócios da Tyson
no Brasil por US$ 175 milhões.
Então o objetivo agora seria buscar uma outra empresa como a
Hillshire? “Não. Temos que continuar crescendo dentro da nossa estratégia. A Hillshire era uma oportunidade, e há outras”, diz Nogueira. “Temos muitas outras coisas para fazer que não necessariamente
dar um passo desse tamanho. Há
muitas outras oportunidades e, sinceramente, esse é o meu foco.”
A Pilgrim’s está em boa posição

para fazer uma nova compra. No segundo trimestre do ano, a empresa
“estava com mais dinheiro do que
dívida”, segundo Sandri. Em 2011, a
dívida líquida da companhia era de
US$ 1,4 bilhão. No segundo trimestre, havia um saldo de US$ 25 milhões. “A capacidade de alavacagem
da Pilgrim’s é enorme”, diz ele. A JBS
comprou a Pilgrim’s em 2009, uma
empresa que estava em recuperação
judicial. De acordo com Sandri, a
empresa era mal gerida, porque outras companhias do setor faziam dinheiro, o que mostrava o potencial.
“Não era o segmento que era ruim,
masaempresaquetinhaalgumproblema de eficiência ou de gestão”.

Para mudar o quadro, a JBS deu
prioridade à redução de custos e ao
aumento de eficiência. As despesas
administrativas caíram de US$ 350
milhões para US$ 160 milhões por
ano,dizNogueira.Naáreacorporativa, a Pilgrim’s tinha 1,5 mil funcionários; hoje, são 600. A sede da
companhia foi realocada de Mount
Pleasant, no Texas, para Greeley, no
Colorado, onde ficava a administração da JBS USA — nos escritórios
da Swift, adquirida em 2007.
Houve também economia com
contratos de tecnologia da informação, todos renegociados. Entre 2011
e 2013, as melhoras de custos ficaram em US$ 642 milhões, diz Sandri.
A meta para 2014 é economizar
mais US$ 220 milhões. Até o segundo trimestre, já foram US$ 117 milhões. Com isso, os resultados melhoraram significativamente. Os lucros antes de impostos passaram de
US$ 85 milhões em 2010 para US$
574 milhões em 2013. No segundo
trimestre deste ano, atingiram US$
290 milhões, 40% a mais do que no
mesmo período do ano passado.
A mudança de gestão, tanto na
Pilgrim’s quanto na Swift, também
teve foco na melhora do rendimento, em como tirar mais produto final
a partir da mesma matéria prima,
diz Nogueira. Num negócio de margens reduzidas, controlar custos e
aumentar a eficiência são passos
fundamentais. Para isso, cada planta
passou a ter mais responsabilidade,
para ver com clareza o custo e o rendimento. A JBS também passou a
concentrar mais esforços na exportação. Hoje de 20% a 25% do que a
empresa produz é exportado.
Quando adquiriu a Swift, outra
empresa então ineficiente e mal gerida, esse número ficava na casa de
10%. Também houve um esforço para melhorar a estrutura de vendas,
com prioridade para clientes que
podem pagar um prêmio pelos produtos da JBS USA, que inclui as operações da companhia no México, no
Canadá e na Austrália. No primeiro
trimestre, a JBS USA foi responsável
por 66% das receitas da JBS.
Com várias aquisições, a JBS passou de uma empresa com receita
anual de pouco menos de US$ 10
bilhões em 2007 para os atuais US$
32 bilhões — número sem a operação da Tyson adquirida em julho.
O jornalista viajou a convite da JBS

Companhia confia
na recuperação do
rebanho americano
De Kersey e Greeley, no Colorado

Localizado em Kersey, no Colorado, o confinamento de Kuner da
JBS Five Rivers tem no momento 74
mil cabeças de gado. É um número
inferior aos 85 mil que estavam
previstos em seu orçamento, segundo Brett Ulrich, gerente-geral
assistente da unidade. Neste momento, mais cabeças significaria
ter “perdas garantidas”, diz Ulrich.
O mercado de carne bovina nos
EUA enfrenta hoje uma forte redução da oferta, que empurrou para
cima os preços do produto. Em julho, o rebanho americano era de
95 milhões de cabeças, o número
mais baixo para o começo do mês
desde o começo da série, em 1973,
segundo números do Departamento de Agricultura dos EUA
(USDA, na sigla em inglês).
Mas esse cenário não preocupa
o presidente da JBS USA, André Nogueira, que o vê como “claramente
transitório”. Segundo Nogueira, o
quadro é consequência de uma se-

ca muito forte “que houve há dois
ou três anos, especialmente na região em que há uma grande concentração de vacas, no Texas, em
Oklahoma e no Novo México”. Sem
condições de reter as vacas, os fazendeiros abateram matrizes.
Agora, os produtores agora estão retendo as matrizes. “Todo
mundo na cadeia está ganhando
dinheiro, há um tremendo incentivo para reter as vacas, para aumentar o rebanho.” Para Nogueira, é
possível que também em 2015 se
abatam menos animais, mas a capacidade do setor também diminuiu, já que a indústria fechou algumas unidades. A Cargill, por
exemplo, encerrou as atividades de
uma planta grande no ano passado
e outra um pouco menor neste ano.
“Numa situação normal, ainda haverá menos produção do que neste
ano, mas haverá também muito
menos capacidade”, diz Nogueira.
Para o diretor regional de operações de carne bovina da JBS USA, Al
Byers, a escassez de oferta tende a

‘Barreira’ em
carnes suína
e de bovinos
De Greeley, Colorado
O potencial de crescimento das
operações da JBS nos mercados de
carne bovina e suína nos EUA é limitado. Ao comentar as perspectivas
para o segmento de bovinos, o presidente da JBS USA, André Nogueira,
diz que não há muito espaço para
avançar. “Nós tentamos comprar
outra empresa lá atrás, mas o Departamento de Justiça não deixou”, afirma ele, citando a tentativa de aquisição da National Beef em 2009. Na visão das autoridades americanas, a
JBS ficaria muito grande nos EUA.
Segundo o executivo, a JBS e a Tyson têm, cada uma, cerca de 22% do
mercado de carne bovina no país,
um pouco à frente da Cargill, que fechou algumas plantas devido à queda da oferta de animais para abate.
No primeiro trimestre, a receita líquida do segmento ficou em US$ 4,5
bilhões, alta de 4,8% em relação ao
mesmo período de 2013. O Ebitda
(lucros antes de juros, impostos, depreciaçãoeamortização),porém,foi
negativo em US$ 22,5 milhões.
Tampouco há muito terreno para
avançar no segmento de carne suína, conforme Nogueira, que diz estar muito feliz com o resultado da
unidade. No primeiro trimestre, a
receita da JBS Pork cresceu 6,5% ante
o mesmo período do ano passado,
para US$ 896,9 milhões, com um
Ebitda de US$ 82,9 milhões, 77,2%
acima de igual intervalo de 2013.
“Eu adoraria fazer uma expansão
no segmento de carne suína, mas
ninguém quer vender”, afirma. A JBS
tem uma fatia de 12% a 13% do setor
nos EUA. Em 2013, houve interesse
da JBS pela americana Smithfield Foods, maior produtora de carne suína
do país, que acabou vendida para a
chinesa WH Group. Eventuais aquisições da JBS USA devem ser feitas
por meio da Pilgrim’s Pride, a unidade de frangos da companhia.
E a abertura de capital nos EUA,
continua sendo uma possibilidade?
“Achamos que faz sentido, porque é
mais uma alternativa para a JBS continuar crescendo”, afirma o executivo. “Mas tem que gerar valor para a
JBS como um todo e tem que haver
um bom motivo para fazer isso”. Segundo ele, a abertura de capital da
JBS USA pode dar flexibilidade para
uma aquisição, tendo uma compra
engatilhada ou uma clara visão de
onde investir. “Ter uma moeda forte
para continuar o crescimento faz
sentido. É a mesma visão dos últimos quatro anos.” A Pilgrim’s Pride
já tem capital aberto. (SL)
MARK ELIAS/BLOOMBERG

O mercado de carne bovina nos Estados Unidos enfrenta atualmente uma empurrão redução da oferta, o que empurrou para cima os preços do produto

continuar ao longo de 2015, e em
algum momento em 2016 e 2017
devem voltar a crescer. “Os retornos econômicos para os produtores são fantásticos, o que geralmente é necessário para uma recuperação saudável da oferta”, diz Byers.
Nogueira acredita que 2014 será
um ano melhor do que 2013 para o
segmento de carne bovina, a maior
operação da JBS USA, com uma receita anual na casa de US$ 13,5 bilhões. De acordo ele, “o preço do ga-

do está alto e vai continuar alto”,
porque há menos gado para abater,
embora ainda seja atrativo para o
consumidor final, porque nos EUA a
carne não é cara. “E, se você olhar o
preço do gado e da carne que nós
vendemos, [o aumento] foi repassado quase todo. Já o supermercado
não repassou todo esse preço”. Nogueira diz que, do mesmo período
do ano passado para cá, as cotações
do gado aumentaram cerca de 25%.
Segundo ele, a empresa não pre-

tende fechar nenhuma unidade do
segmento. “E nós estamos muito
satisfeitos com a localização das
nossas plantas, que estão em muito boas condições. A JBS investiu
muito nelas”, diz ele, ressaltando
ainda que a companhia conta com
a JBS Five Rivers, a empresa de confinamento com 12 plantas nos Estados Unidos e uma no Canadá.
“Ninguém tem essa oferta cativa de gado que nós temos. Isso
claramente nos diferencia”, afir-

ma Nogueira. Adquirida em 2008,
a Five Rivers tem capacidade para
cerca de 1 milhão de cabeças.
Outro motivo de otimismo, segundo ele, é a perspectiva de
crescimento mais forte da economia americana. “Os EUA estão
em clara recuperação, embora
não seja uma expansão desenfreada”, diz Nogueira. Um cenário de expansão mais forte dos
EUA é obviamente positivo para
os produtos da JBS USA. (SL)

