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AMPLIAÇÃO DO MARKET SHARE E DOMÍNIO DE MERCADO COM AS FUSÕES 

E AQUISIÇÕES DO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA JBS 

 

RESUMO 

O irreversível crescimento da globalização, evidenciou a utilização da estratégia de 
internacionalização das empresas, passando estas a atuar em mais de um país, ou 
até mesmo, em diversos deles, promovendo um exponencial ganho de 
competitividade. Dessa forma passam a ter acesso a recursos estratégicos, maior 
estrutura logística, aumento da credibilidade e acesso a um público 
demasiadamente maior. Este cenário que expõe a constante e dinâmica 
concorrência atual condiciona as empresas a se fortalecerem ou a ficarem 
vulneráveis perante as grandes corporações, de modo que uma saída 
frequentemente utilizada é a ampliação de sua fatia de mercado por meio de fusões 
e aquisições de concorrentes diretos ou indiretos, como também de empresas 
estrangeiras para iniciar ou consolidar o processo de expansão de seu Market Share 
nacional e posterior inserção no mercado externo. Contudo, fica evidente a utilização 
dessas operações como planos estratégicos de rápido crescimento. O presente 
trabalho tem o objetivo de estudar essas reorganizações societárias como uma 
estratégia empresarial de aumento do Market Share e domínio de mercado, bem 
como ganho de competitividade. Para tanto, foi utilizada a metodologia de pesquisa 
exploratória, que incorreu no levantamento bibliográfico acerca das principais 
operações de reorganização societária realizadas pelo grupo JBS, por meio de 
material obtido em seu próprio site e artigos de revistas oficiais, como também, uma 
pesquisa bibliográfica sobre os conceitos e regulamentações envolvidas nesses 
processos, tais como, as regulamentações do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica. 
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1. INTRODUÇÃO 

A concorrência entre empresas do mesmo setor sempre existiu, porém com a 

globalização acelerada o demasiado desenvolvimento dos meios de comunicação 

facilitou o acesso a informações antes muito protegidas, tornando a concorrência 

muito mais rápida e agressiva. E este cenário pressiona as grandes corporações a 

utilizarem diversas estratégias de fortalecimento de posição no mercado, bem como 

aumento de abrangência territorial ou setorial, ou seja, promover a marca para que 

esteja presente em mais lugares e atuando em mais segmentos, para assim evitar 

concentração de riscos em um único nicho de negócio ou região geográfica. Para 



tanto, estas têm utilizado as operações de fusão e aquisição, que consistem na 

união ou na compra de empresas respectivamente. Sendo assim, capazes de 

executarem planos estratégicos de crescimento de maneira muito mais rápida. 

A primeira vantagem alcançada com a aquisição de uma já consolidada em 

um determinado segmento é o aumento da participação de mercado da empresa 

adquirente. Termo amplamente conhecido como Market Share, tem a tradução para 

o português como Quota de Mercado, que significa a parte do mercado que uma 

empresa possui. 

Uma empresa pode adquirir ou associar-se a outra com inúmeros fins, tais 

como de adquirir determinada tecnologia, ingressar em novo ramo de atividade, 

diminuir custos com a otimização dos serviços de logísticas, ou outros fatores de 

produção que gerem um menor custo perante produção de maior volume. Contudo, 

neste trabalho as fusões e aquisições serão estudadas como ferramentas 

estratégicas para a aceleração do crescimento, consolidação da marca, aumento da 

participação no mercado e ingresso em outros países, realizadas neste caso pela 

JBS S/A, uma das maiores indústrias de alimentos do mundo. 

  

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Reunir e analisar as informações sobre os processos de fusões e aquisições 

realizadas pelo grupo JBS no âmbito de ampliação de seu Market Share e domínio 

de mercado. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Realizar um levantamento das principais reorganizações societárias 

realizadas pela corporação em questão. 

b) Analisar os resultados obtidos por meio de tais operações. 

c) Identificar a relevância direta destas operações, com o significativo aumento 

de Market Share e domínio de mercado, alcançados pela empresa. 

 

3. METODOLOGIA 

Contando com a utilização de uma metodologia de pesquisa exploratória para 

a composição do material sobre a referida corporação, também foi utilizada a 



pesquisa bibliográfica com o objetivo de confrontar fundamentos da administração e 

os conceitos das reorganizações societárias, com as ações estratégicas realizadas 

pela JBS. Para tanto, a pesquisa bibliográfica serve para melhor embasamento 

científico e teórico referente aos conceitos da administração. 

Para a coleta de dados, serão utilizadas como fontes livros, artigos e sites de 

notícia bem conceituados. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1. FUSÃO E AQUISIÇÃO DE SOCIEDADES EMPRESARIAIS 

O conceito fusão de sociedades é previsto no Código Civil nos artigos 1.119 a 

1.121, e possui um maior detalhamento na Lei das Sociedades Anônimas (n° 

6404/76), a qual, no artigo n° 228 esboça que, “A fusão é a operação pela qual se 

unem duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, que lhes sucederá 

em todos os direitos e obrigações.”  

Segundo Rossetti (2001, p.72), “União de duas ou mais companhias que 

formam uma única empresa, geralmente sob controle administrativo da maior ou 

mais próspera.”. O processo de aquisição de sociedades empresariais consiste em 

adquirir total ou parcialmente o patrimônio de uma empresa, sendo que quando esta 

for total ou majoritária haverá a tomada de controle pela empresa adquirente. 

Oficialmente esse processo é conhecido como incorporação. O qual é regido 

também pela Lei das Sociedades Anônimas (n° 6404/76), na qual o artigo n° 227 

descreve que “A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são 

absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.” O termo 

incorporação também está disposto nos artigos 1.116 a 1.118 do Código Civil. 

A partir de fusões e aquisições as grandes corporações promovem a 

diminuição da concorrência, e assim podem passar a controlar os preços, ou ainda, 

diminuir a qualidade de seus produtos para a obtenção de maiores de lucros. 

Situação fortemente prejudicial ao consumidor, que para não ficar desprotegido, foi 

criado a partir da Lei 4.137 de 1962, o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE). Sua principal atribuição é fiscalizar as relações econômicas, tais 

como cartéis, aquisições e fusões, incumbido com a complexa missão de impedir 

abusos de ordem econômica para zelar da livre concorrência, e ao mesmo tempo 

permitir o desenvolvimento do país. 



 

4.2. INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS 

Perante a necessidade de lançar-se na frente da concorrência para garantir 

vantagens competitivas e sobreviver no atual mercado dinâmico, a 

internacionalização apresenta-se como uma estratégia capaz de conduzir uma 

empresa rumo à liderança. O aumento da participação de mercado de uma empresa 

é uma vantagem competitiva de muita força, já que está apresenta-se como uma 

forma ativa e antecipada de lidar com a estagnação da empresa no mercado. 

Em seu livro, Ansoff (1993), afirma que os objetivos mais buscados através da 

internacionalização são: Aumentar o volume e o tamanho da empresa; Melhorar 

perspectivas de rentabilidade a curto e/ou em longo prazo, ou ainda ingressando em 

áreas estratégicas de negócios mais rentáveis; Equilíbrio da carteira estratégica da 

empresa evitando a vulnerabilidade futura desta à interferências de origem 

tecnológicas, econômicas ou sócio políticas. Sobre esse mesmo assunto, Bethlem 

(2009) cita as variáveis sociais, que englobam a cultura, religião, crenças e 

costumes de uma sociedade.  

Sob as inúmeras dificuldades da perspectiva de ingressar em um novo 

mercado por meio de criação de filiais e subsidiarias, adquirir o controle das 

empresas já consolidadas no mercado alvo é uma estratégia que se apresenta mais 

rápida e eficaz do que emergir entre elas para então superá-las.  

 

4.3. HISTÓRICO E POSIÇÃO ATUAL DA JBS 

Fundada em 1953 a partir de uma pequena planta com capacidade de 

processamento de cinco cabeças de gado por dia, iniciou suas atividades na cidade 

de Anápolis no estado de Goiás por José Batista Sobrinho. Atualmente é uma das 

maiores indústrias de alimentos do mundo com 340 unidades de produção, mais de 

185 mil colaboradores, e, segundo a descrição em seu site institucional, é líder 

mundial em processamento de carne bovina, ovina e de aves, além de ter uma forte 

participação na produção de carne suína. Atua também nos setores de couro, fast 

foods, embalagens metálicas, transporte, higiene e limpeza, colágeno, biodiesel e 

celulose. 

A referida empresa iniciou seu crescimento horizontal em 2005, quando a 

Friboi se tornou JBS S/A e realizou inúmeras aquisições de plantas, marcas e 

participações em níveis nacionais e internacionais. Suas aquisições geraram o 



grande crescimento objetivado, e hoje atua em 22 países e conta com as seguintes 

marcas de destaque internacional; Swift, Friboi, Maturatta, Bertin, Cabana Las Lilas, 

Pilgrim’s, Gold Kist Farms, Pierce, 1855, Seara, Doriana, Frangosul, Lebon, 

Rezende, Texas Burguer. 

Seu histórico formal se confunde em meio todas suas reorganizações 

societárias. Empresa que iniciou com o processamento de carne bovina sob a marca 

Friboi, hoje lhe faz necessário a existência da J&F Participações S/A, uma holding 

incumbida de gerenciar todas as participações do grupo, que envolve desde a 

tradicional proteína animal oferecida pela JBS, à celulose e até o Banco Original, 

seu próprio banco. 

  

4.4. PRINCIPAIS REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS DA JBS 

Com o intuito de facilitar a análise dos dados, as informações acerca das 

principais operações realizadas pela JBS estão de forma amplamente resumidas e 

distribuídas na tabela abaixo. 

 

As Principais reorganizações societárias da JBS  

Operação  Empresa  Ano  Objetivo organizacional  

Aquisição  
Swift Armour - 

Argentina 
2005 

Início da internacionalização por meio do ingresso 

no mercado de carne bovina sul-americano, e 

acesso a exportação para mais 70 países. 

Aquisição  
Swift Armour - 

EUA 
2007 

Ingresso no mercado de carne bovina norte-

americano. 

Aquisição em 

parceria com 

a Cremonini 

Inalca 2007 
Ingresso no setor de Fast Foods na Europa a partir 

desta empresa na Itália 

Aquisição  Tasman 2008 
Fortalecer presença no setor de carne bovina nos 

Estados Unidos e possibilitar o ingresso na Austrália 

Aquisição  Smithfield Beef 2008 
Ingresso no mercado de criação e serviços de 

confinamento de gado. 

Aquisição  Pilgrim’s Pride 2008 Ingresso no setor de aves nos Estados Unidos 

Fusão Bertin 2009 Aumento da participação no mercado brasileiro. 

Aquisição  Rigamonti 2011 Consolidação no setor de embutidos na Europa 

Arrendamento Frangosul 2012 Ingresso oficial no setor de aves no Brasil.  

Aquisição Independência 2013 
Ampliação da participação no mercado frigorífico no 

Brasil. 



Aquisição  Seara 2013 
Consolidação no setor de aves e suínos, assumindo 

a vice-liderança no Brasil. 

Fonte: Autor. 

 

5. RESULTADOS  

A trajetória da JBS é dotada de exuberância em seu crescimento rumo ao 

atual domínio global no segmento de produção de proteína animal. É nítida a 

constatação de que a internacionalização por meio de aquisições internacionais foi 

crucial para tamanho desempenho, pois lhe propiciou um grande aumento de 

participação no mercado, acesso a recursos e mercados estratégicos. 

Rossetti (2001) cita três principais fatores que motivam a compra de uma 

empresa, sendo eles os ganhos de participação no mercado (market share), 

aumento da amplitude geográfica de atuação, e o crescimento decorrente da 

ampliação das escalas operacionais. Mediante prévia análise das operações da JBS 

nota-se que para evitar as enormes dificuldades e barreiras da internacionalização, 

esta realizou aquisições de empresas já consolidadas no mercado a ser explorado.  

Enfatiza-se sua posição em uma matéria da Veja em junho de 2012, que 

apresenta a JBS como a empresa brasileira mais internacionalizada, ou seja, com 

maior participação no comércio exterior. Ainda que por meio de aquisições de 

marcas já consolidadas e algumas vezes até concorrentes. 

 Esse complexo e longo processo iniciou em 2005 com a compra da Swift 

Armour por R$ 200 milhões de dólares, uma empresa de processamento de carne 

bovina na Argentina, que promoveu à JBS acesso ao vasto mercado desta, 

ampliando fortemente sua participação de mercado, já que esta corporação 

adquirida exportava para 70 países, salientando que sua maior demanda era 

advinda dos Estados unidos. 

Em 2007 realizou uma importantíssima aquisição, a centenária Swift Armour 

americana pelo valor de R$ 1,4 bilhão de dólares, que elevou a JBS à posição de 

maior processador de carne bovina do mundo, além do aumento de sua participação 

de mercado por meio do ingresso ao mercado norte-americano.  

Para acessar o mercado de fast foods europeu, também em 2007, a JBS 

estabeleceu parceria com a Cremonini para comprar a Inalca, empresa localizada na 

Itália. Estratégia esta conhecida como Join Venture, que segundo Certo (1993, 



p.261) consiste em “[...] uma parceria entre duas companhias com a finalidade de 

investir em alguns negócios em que ambas desejam entrar.”  

Com o intuito de consolidar-se nos EUA e obter acesso à Austrália, a JBS 

adquire em 2008, a processadora australiana de carne bovina Tasman por cerca de 

150 milhões de dólares. 

Ainda em 2008, objetivando aumentar sua produção de abate de 14 mil para 

19 mil animais por dia, a JBS, realizou a aquisição da americana Smithfield Beef por 

cerca de 565 milhões de dólares. Negociação que gerou a aquisição de uma das 

maiores criadoras de gado bovino dos Estados Unidos, a Five Rivers. 

Concretizada somente em 2009, embora negociada em 2008 com o objetivo 

de ingressar no setor de frango, a JBS adquire a Pilgrim’s Pride, uma das maiores 

produtoras de carne de frango dos EUA, possui 29 unidades no país. Sobre essa 

aquisição, a JBS comunicou que essa aquisição demonstra o interesse da 

companhia no setor de frango nos EUA. Com custo baixo e a ampliação das 

exportações a partir daquele país. Ação esta, que juntamente as demais, explicitam 

as aquisições como ações estratégicas para alavancar seus negócios. 

Em 2009, a partir da fusão grupo JBS S.A. e o Bertin S.A, criou-se a FB 

Participações S.A, uma holding encarregada de controlar centralizadamente todas 

as empresas e marcas da JBS e Bertin. Devido ao grande porte das empresas 

envolvidas, a operação teve de ser submetida à aprovação do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que aprovou a operação somente em 

2013. Esta operação foi de alta importância, dado que devido aos dois frigoríficos 

serem os dois maiores do Brasil, a nova empresa com 103 indústrias em quatro 

países concentrará cerca de 20% do abate nacional.  

Com o intuito de manter-se na Europa, a JBS adquiriu o controle da italiana 

Rigamonti em  2011 e colocou fim na parceria que tinha com a Cremonini na posse 

da Inalca, parceria que por sinal não chegou a dar resultados. 

Alugar ativos da processadora de frangos Frangosul para ingressar no 

mercado de aves no Brasil também foi uma das ousadas operações da JBS, que 

assim o fez em 2012. Tal situação apresenta mais claramente a eficácia da 

estratégia de adquirir outras empresas para ingressar ou acessar mercados 

específicos. O presidente da JBS Wesley Batista afirmou à revista Veja em maio de 

2012 que os ativos da Frangosul poderá sim servir como base utilizada para 



exportação, pois, para onde se exporta carne bovina, também se tem acesso à 

carne de frango.  

A compra da Seara por 2,85 bilhões de dólares em 2013 proporciona à JBS o 

ingresso e consolidação oficial no setor de aves e suínos, que inicia com o nome de 

JBS Foods e capacidade de processamento de 4 milhões de aves e 20.000 porcos 

por dia, além de 75.000 toneladas de carne bovina por mês. Tamanha produção é 

realizada por 46 plantas que abastecem 20 centros de distribuição.  

Em 2013 adquiriu o frigorífico Independência no Mato Grosso, com quatro 

unidades frigoríficas por um valor de 268 milhões de reais. 

A ousadia de suas operações desperta a atenção de profissionais da área. A 

analista da Bigma Consultoria, Lygia Pimentel, questiona as unidades incorporadas 

que se encontram paralisadas, indagando se a JBS possui interesse em mantê-los 

em banho-maria, ou colocá-las em atividade. 

Segundo Luciano Vacari, superintendente da Associação dos criadores de 

Mato Grosso (Acrimat), a JBS possui quatro unidades paralisadas no estado, 

situação que também o faz questionar “Para que arrendar se vai manter fechado? 

Vemos isso como uma estratégia para impedir que outro grupo coloque a unidade 

em operação”. Cenário também sentido pelos pecuaristas mato-grossenses, que por 

sinal merecem a devida atenção, já que o estado possui o maior rebanho do país. 

Suas preocupações são decorrentes da concentração de frigoríficos em poucas 

empresas.  

 De acordo com Porter (1986), O poder de barganha de compradores é alto 

quando o mercado é constituído por um grande número de vendedores perante um 

pequeno número de compradores. Confrontando o modelo de Porter, com o cenário 

do mercado frigorífico brasileiro, é possível relacionar o poder de barganha do 

comprador com a atuação da JBS no Mato Grosso, onde esta empresa na posição 

de compradora detém 50% do mercado, enquanto os criadores de gado na posição 

de fornecedores se vêm com baixo poder de barganha perante a concentração de 

mercado realizado pela JBS. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho mostra que a empresa obteve seus maiores 

desenvolvimentos mais por meio de suas aquisições, do que por meio de criação de 



filiais ou subsidiárias, as quais enfrentariam complexas missões de estudar, 

conhecer e crescer em mercados desconhecidos.  

É relevante frisar que a estratégia de domínio de mercado, ainda que não 

admitida pela JBS, se mostra vívida quando analisados os casos de aquisição de 

concorrentes e de plantas que foram posteriormente desativadas, propiciando uma 

concentração de fluxo em outras unidades estrategicamente posicionadas. 

Contudo suas atividades de maior importância giram em torno da aquisição 

de concorrentes diretos, e de empresas que propiciem ingresso em um novo 

mercado, seja do ponto de vista geográfico ou setorial. Situação denotada com 

clareza na operação de fusão com o seu grande e direto concorrente, o frigorífico 

Bertin, na estratégia de ampliação de Market Share e fortalecimento de sua posição 

no mercado brasileiro, bem como, na operação de compra da Swift Armour 

argentina e Swift Armour americana, para acessar por meio destas os mercados sul-

americano, e norte-americano respectivamente.  

Mediante análise das principais transações do grupo JBS aqui tratadas, faz-

se plausível a constatação de que essa corporação utiliza as reorganizações 

societárias fusão e aquisição como uma de suas estratégias mais eficazes para a 

promoção de seu crescimento com uma vasta ampliação de participação de 

mercado, sendo este geográfico ou em patrimônio. 
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