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Considerada recentemente pela corretora Socopa como a melhor empresa de alimentos do País, a 
catarinense Perdigão S.A. deve manter, nos próximos anos, o mesmo ritmo de expansão 
registrado na gestão do atual presidente, Nildemar Secches. Nos últimos 13 anos - e a estimativa 
é se repetir em 2008 - a empresa tem crescido a taxas médias de 14% ao ano. Ficou "tão grande" 
que antecipou para o ano que vem as metas do chamado P-11 (Plano Estratégico para 2011). 
Entre os itens, estava chegar a uma receita líquida de R$ 14 bilhões. Com a compra da gaúcha 
Eleva, em outubro do ano passado, a empresa já alcançou mais de R$ 9 bilhões, devendo passar 
dos R$ 11 bilhões neste ano.  
 
A aquisição da Eleva - que atua com a marca Avipal em carnes e Elegê em lácteos - mudou não só 
as metas da Perdigão, como também os planos. Todo o projeto de ampliação da empresa gaúcha 
será mantido e o de expansão da indústria catarinense modificado - é caso do complexo industrial 
de Bom Conselho (PE), que recebe um investimento de R$ 280 milhões para a construção de duas 
fábricas: de industrializados de carnes e de lácteos. Por causa da Eleva, a planta trabalhará 
também com leite UHT e, por isso, a meta de produção de 300 mil litros de leite por dia - que 
ocorreria em duas fases - poderá ser antecipada. A empresa pretende que o complexo seja tão 
importante para a região como foi o de Rio Verde (GO), implantado no final dos anos 90.  
 
No final do próximo mês, Secches deixará o cargo de presidente da Perdigão - ficando apenas no 
Conselho de Administração. Na entrevista a seguir, ele diz que esta mudança - pensada nos 
últimos três anos - não impactará nos resultados da empresa. Secches ficará em uma 
administração conjunta com o novo presidente - cujo nome não quis revelar - até 30 de outubro. 
Até lá, a empresa fará a próximo plano estratégico (P-15) e iniciará a sinergia com a Eleva. 
Também deve buscar novos investimentos no exterior - comprou no ano passado a Plusfood, 
ampliar a parceria iniciada em 2007 com a Unilever e investir em bovinos.  
 
Gazeta Mercantil - Antes da compra pela Perdigão, a Eleva estava em um processo de expansão. 
Quando adquirida, vocês disseram que iriam estudar os planos da empresa gaúcha. Eles se 
mantêm?  
 
Devemos continuar todos os planos de expansão da Eleva. Estamos programando uma unidade de 
produção em Minas, temos uma unidade no Rio de Janeiro. Fizemos um rearranjo lá com a 
Cooperativa Central dos Produtores de Leite (CCPL), que está sob administração judiciária. 
Estamos contratando esta empresa para produzir em regime de exclusividade para a Perdigão, 
enquanto negociam, neste período, todos os passivos que têm. E ao final deste processo, temos a 
preferência de compra. O principal ponto é que reativamos nesta semana a produção. O potencial 
da indústria é para chegar a 8 milhões de litros por mês. Por enquanto, vamos ficar só no leite, 
que é mais viável.  
 
Gazeta Mercantil - E a Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São Paulo (CCL)?  
 
A empresa tem a marca Long. Vamos relançar o produto. Nós adquirimos a distribuição deles e 
estamos operando na antiga fábrica deles, no Brás, provisoriamente.  
 
Gazeta Mercantil - Em Minas Gerais, onde a Eleva pretendia instalar uma unidade, já há definição?  
 
Precisamos ter uma unidade em Minas, essa é a definição estratégica. Ainda estamos em 
discussão, estamos vendo exatamente a região, que deve ser próxima à Juiz de Fora. Mas ainda 
estamos em negociação com o Governo do Estado e olhando outras possibilidades.  
 
Gazeta Mercantil - Tem mais algum plano da Eleva sendo incorporado?  
 



Eram basicamente esses. Mas tem a unidade de Bom Conselho, que era Batavo. Nós estamos 
crescendo o projeto para também abrigar a produção da Elegê, de UHT, que não era a previsão 
inicial. Era só de produtos refrigerados. A capacidade da planta vai ser muito em função de 
geração de leite na região. A gente tem o sonho de conseguir algo semelhante a Rio Verde 
naquela região, mas vai depender da resposta. Nós tivemos conversas com o sistema financeiro, 
porque precisa de um apoio para financiar todo esse povo. Temos o know how de como organizar 
a propriedade, os produtores, mas evidentemente precisa de um aporte financeiro. Queremos ver 
se ainda neste mês contratamos os primeiros produtores do nosso sistema.  
 
Gazeta Mercantil - A incorporação da Eleva vai aumentar a produção?  
 
Eram 300 mil litros. O que nós definimos é que vamos incorporar o UHT e para isso, vai precisar 
de mais leite. Assim que tiver maior disponibilidade, vamos envazar mais e aproveitar todo 
potencial da região. O excedente vai para o UHT. As obras civis já começaram e esperamos estar 
operando no começo de 2009. Nós queríamos trabalhar em duas etapas: 150 mil e 150 mil litros. 
Estamos tentando antecipar a fase de 300 mil litros, porque antes tinha um mercado que 
consumia refrigerados na região Nordeste. Agora tem o UHT, com demanda quase que ilimitada. 
Gazeta Mercantil - Então os refrigerados ficam com a marca Batavo e o UHT com a Elegê?  
 
Nós temos uma política de marketing que ainda não estamos explicitando como conviver com as 
diferente marcas. Mas em princípio as duas marcas vão conviver: a Elegê e a Batavo. A gente 
certamente vai compor uma estratégia de marcas regionais com marcas nacionais. Estamos com 
uma empresa nos ajudando na análise da sinergia, que deve ser concluída até o final do ano, 
antes de eu sair.  
 
Gazeta Mercantil - E as exportações de leite?  
 
Entrou dentro da nossa estrutura. O problema do leite é disponibilidade. Estamos tendo de 
investir nas fábricas para gerar capacidade, porque hoje todas estão tomada para o mercado 
interno. Crescimento vai demandar ainda dois anos. O mercado de exportação hoje é basicamente 
leite em pó e manteiga, mas vamos explorar outros mercados. Além disso, estamos vendo se a 
nossa marca internacional, a Perdix, comporta lácteos. Tem de ver se lá fora suporta tudo.  
 
Gazeta Mercantil - E no caso das aves, como foi feita a incorporação? Há um projeto da Eleva, em 
Feira de Santana, que está sendo duplicado. A planta é voltada para o mercado interno e atende o 
Nordeste. Hoje são 150 mil aves e vamos para 300 mil aves. Serão investidos R$ 60 milhões dos 
integrados e R$ 70 milhões fixos (sem giro). Ao total são R$ 130 milhões, com financiamento do 
Fundo Constitucional do Nordeste (FNO).  
 
Gazeta Mercantil - E esta planta vai produzir Perdigão também?  
 
Lógico. Todas as nossas fábricas vão produzir todas as nossas marcas: Avipal e Perdigão. A 
exportação já está totalmente integrada. Muita gente não entende os movimentos que se faz 
antecipadamente. Os que fizemos agora foram pensados antes. No final de 2006 mudamos a 
nossa estrutura de organização por marca: Perdigão, Batavo e Perdix. Por que nós adotamos essa 
estrutura? Porque já estávamos no projeto de crescer muito. Adotamos esse modelo para dar 
velocidade ao crescimento. Cada estrutura cuidaria de um projeto: margarina e crescimento 
orgânico, lácteos e internacional. E qual a outra figura que nós criamos? Nós entramos no novo 
mercado e criamos o controle pulverizado. Porque a nossa idéia era fazer grande aquisição usando 
as ações. Isso viabilizou a Elegê. Isso já estava preparado lá atrás. Toda uma série de mudança 
nos últimos três anos.  
 
Gazeta Mercantil - Como fica o caso do Rio Grande do Sul, que tem plantas da Avipal e da 
Perdigão, alguma pode ser fechada?  
 



É tudo Perdigão. Aqui e no exterior é uma organização só.  
 
Gazeta Mercantil - A Eleva tinha investimentos em outras plantas além da Bahia em 
aves?Também vamos crescer em Mato Grosso, que não estava no projeto inicial. Tinha um 
projeto em Lajeado, que vamos continuar. E também em suínos no Rio Grande do Sul. Nossos 
investimentos totais este ano, das duas empresas, fora aquisições, vai ser de R$ 800 milhões.  
 
Gazeta Mercantil - E engloba o projeto bovinos?  
 
Ele está fora desses R$ 800 milhões, mas está pago porque compramos aquela planta com o 
compromisso de nos entregar com capacidade de 2 mil cabeças/dia, coisa que nos próximos 30 
dias já está acontecendo.  
 
Gazeta Mercantil - Mas dentro do P-11 são três plantas com duas mil cabeças dias. E as outras?  
 
A nossa visão é que o setor de bovinos estava em um boom maluco e os preços dispararam 
muito. Estamos aguardando esse movimento de preço. Vai ser um ano mais complicado para o 
setor neste ano e a gente acha que podem surgir oportunidades de aquisição, que não estão nos 
R$ 800 milhões. O projeto bovinos será em estados e região diferentes. Vamos diversificar porque 
o risco sanitário em bovino é muito grave. Mas não tem nada em negócios.  
 
Gazeta Mercantil - Como vocês vêem a questão da diversificação das empresas de bovinos, todo 
mundo virando empresas de alimentos?  
 
Quem está com estratégia mais de diversificação é o Marfrig e o Bertin. Estamos acompanhando. 
Vão ser concorrentes, mas não muda o quadro geral. Até porque nos segmentos que eles estão 
entrando são relativamente pequenos. Vão ser mais alguns players, não faz muita diferença.  
 
Gazeta Mercantil - No exterior, além da Plusfood tem alguma compra?  
 
Estamos analisando o mercado ao Ásia , que é o nosso maior interessante. Mas sem definição. Em 
tese pode sair negócio, ainda este ano, mas não temos nada encaminhado para isso.  
 
Gazeta Mercantil - Quando foi anunciada a joint-venture com a Unilever, no ano passado, falava-
se em parceria com outros produtos. Como está essa negociação?  
 
Estamos trabalhando em conjunto, com algumas produtos. Mas não podemos falar porque eles 
são empresa de capital aberto no exterior e pode dar problema. É uma parceria que está dando 
certo, extremamente benéfica para eles e para nós, pelo volume de vendas das marcas e o 
resultado financeiro.  
 
Gazeta Mercantil - O senhor sai da Perdigão no dia 30 de abril. Já existe previsão de quem 
assume o seu lugar?  
 
Em 30 de abril a gente deve divulgar. Tivemos um período de preparação das pessoas, de 
seleção. Esse processo todo de sucessão a gente iniciou há três anos e previa que até o dia 30 
indicaríamos a pessoa que vai ocupar a diretoria-executiva. Eu hoje acumulo a presidência 
executiva e do conselho. Vou ficar um período de seis meses de coaching com essa pessoa, em 
administração conjunta, e no dia 30 de outubro ele fica sozinho, na diretoria e eu somente na 
presidência do conselho. Esse foi o plano que nós fizemos há três anos e estamos seguindo 
rigorosamente. Nós vamos usar esse período para visitar clientes, organizações, fábricas e 
autoridades. Vamos pegar esse período de seis meses para fazer isso. Estamos também iniciando 
a preparação de um plano estratégico até 2015 e que essa pessoa vai se envolver também. Então 
ele vai começar o período de gestão já como uma estratégia definida. Que foi a coisa que nós 



sempre tivemos, sempre um plano estratégico para orientar a nossa atuação e vai ser a mesma 
coisa como o novo presidente.  
 
Gazeta Mercantil - Para o mercado não tem uma mudança significativa?  
 
Ninguém nem vai notar.  
 
Gazeta Mercantil - Gazeta Mercantil - Já está definido se a pessoa será de Perdigão ou de fora da 
empresa?  
 
Pode ser de dentro ou de fora.  
 
Gazeta Mercantil - Que marca ficará para a Perdigão de Nildemar Secches?  
 
Eu penso que tenha contribuído para formar uma cultura da empresa, uma nova forma de pensar, 
de se organizar. Imprimir um cunho bastante técnico e profissional nas decisões e uma cultura de 
crescimento da companhia e de liderança em custos. Eu acho que ao principal benefício que eu 
trouxe foi esse. Evidente que neste período tivemos um crescimento muito grande. Mas muito 
mais que os números eu espero que tenha contribuído para formar esta cultura atual.  
 
Gazeta Mercantil - A quanto ao ano a Perdigão cresceu nestes 13 anos?  
 
Crescemos acima de 14% ao ano e vamos fazer o 14 ano crescendo acima de 14% ao ano. 
Pegamos uma empresa que estava em uma situação difícil na época. Parecia um sonho esse 
crescimento. O bom foi que a gente conseguiu fazer tudo isso, imprimindo uma cultura na 
empresa.  
 
Gazeta Mercantil - E a previsão é que até o P-15 continue crescendo neste ritmo?  
 
A nossa idéia sempre é crescer acima de 10% como estratégia geral. Vamos analisar dentro desse 
plano quais as reais possibilidades de crescimento.  
 
Gazeta Mercantil - Qual era a meta da Perdigão para o P-11?  
 
Em 2009 estaremos com ele realizado, por isso estamos partindo para um novo plano. São 300 
indicadores analisados. Na época., previa-se dobrar de tamanho em relação a 2005, algo em 
torno de R$ 14 bilhões de receita líquida. Neste ano, a previsão é que já passe de R$ 11 bilhões e 
em 2009 próximo desse valor (R$ 14 bilhões).  
 
Gazeta Mercantil - Quais são seus planos fora da Perdigão?  
 
Pessoais? Eu não gosto de misturar assuntos da empresa com os pessoais. Só vou decidir depois 
que sair. Mas eu continuo na presidência do conselho.  
 
Gazeta Mercantil - Mas a presidência do conselho vai até quando?  
 
Quem sabe? Tem uma eleição nova dia 30 de abril e a gestão é trienal. Mas eu acho que eu tenho 
um período para servir, para trabalhar na presidência do conselho por um período razoável.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 mar. 2008, Empresas&Negócios, p. C1. 


