
De grão em grão, a galinha enche o
papo. O ditado é antigo e em tempos
modernos, de bilhões circulando facil-
mente nos mercados globais, tal par-
cimônia pode até parecer obsoleta. A
Sadia, no entanto, sabe bem da verdade
por trás de um conceito tão simples. Gi-
gante do setor de alimentos e de alcan-
ce internacional, a companhia nasceu
como um pequeno frigorífico, em 1944,
fundado pela família Fontana em Santa
Catarina. A Sadia de fato ganhou peso,
mas nos últimos tempos viu a rival Per-
digão ganhar eficiência na estratégia
que parecia ser sua receita exclusiva.

Após uma sucessão de iniciativas

pouco ameaçadoras, a Sadia viu a con-
corrente, dez anos mais antiga, porém,
historicamente menor, ultrapassá-la,
tanto em faturamento como em patri-
mônio líquido e valor de mercado.

O avanço da Perdigão se consolidou
no começo deste ano, após formalizar
a compra da Eleva, antiga Avipal. Em
março, quando já contava com essa
aquisição no balanço, seus bens ultra-
passavam os da Sadia em mais de R$ l
bilhão. No início da década, a Perdigão
tinha patrimônio líquido de R$ 600 mi-
lhões e a Sadia, de R$ 900 milhões. Em
março deste ano a relação se inverteu:
R$ 4,2 bilhões e R$ 3,1 bilhões, respec-

tivamente. Ou seja, uma cresceu sete ve-
zes, enquanto a outra multiplicou por
menos de quatro seu patrimônio.

Em faturamento, as empresas estão
muito próximas. No entanto, no pri-
meiro trimestre deste ano, a receita
líquida da Perdigão atingiu quase R$
2,5 bilhões, com um salto de 62% sobre
o mesmo período de 2007, e ultrapas-
sou a da Sadia. Esta última contabilizou
vendas líquidas de R$ 2,3 bilhões, após
um aumento de 21%.

A avaliação dos investidores, é claro,
também reagiu a esse cenário. A Perdi-
gão, que ultrapassou a concorrente em
2006 em valor de mercado, consolidou-



se na dianteira. No fim de junho passa-
do, estava avaliada em R$ 9,3 bilhões,
ante os R$ 8 bilhões atribuídos à Sadia.

Depois do retumbante fracasso na
tentativa de comprar a concorrente, no
fim de 2006 a Sadia anunciou planos de
expansão dos quais espera começar a
colher os resultados agora. O presidente,
Gilberto Tomazoni, está avaliando aquisi-
ções e lembra que já fez alguns negócios
de pequeno porte, embora a preferência
seja construir suas próprias fábricas.

O executivo garante que o controle
familiar da Sadia não será um limitador
para eventuais compras. Ele acredita que
as ações preferenciais da companhia po-
dem ser uma boa moeda de compra.

Entre este ano e o próximo, a Sadia deve
inaugurar duas novas grandes unidades
industriais, uma em Lucas do Rio Verde
(MT) e outra em Vitória de Santo Antào
(PE). Com essas empreitadas, elevara em
20% sua capacidade de abate de frango,
em 25% a produção de suínos e em 15% a
fabricação de industrializados.

Em 2008, a empresa fará o maior in-
vestimento de sua história, de R$ 1,6
bilhão. Com isso, acumulará R$ 4,6 bi-
lhões aplicados em expansão nos últi-
mos quatro anos. "A meta lançada em
2006 era dobrar de tamanho a cada cin-
co anos. Faremos a primeira parte mais
rápido que isso", afirma Tomazoni.

A investida da Sadia para comprar a
Perdigão em meados de 2006 foi uma
resposta ao passo mais ambicioso dado
pela concorrente. A companhia sabia
que o avanço da Perdigão se aceleraria,
o que de fato ocorreu. Controlada pelos
maiores fundos de pensão do país desde
1994, a Perdigão migrou para o Novo
Mercado da Bolsa de Valores de São Pau-
lo (Bovespa) e flexibilizou sua estrutura
societária, ficando pronta para passos
mais largos, com a diluição do controle
deüdo pelas fundações. Poucos meses
depois, em julho daquele ano, veio a sur-
presa. A Sadia lançava uma oferta hostil
para tentar arrematar a competidora.

O resultado dessa iniciativa, porém,
foi trágico para a Sadia. Não só a oferta
foi recusada, como a operação rendeu
um processo por uso de informação pri-
vilegiada a Luiz Gonzaga Murai, diretor
financeiro e de relações com investido-
res na empresa, homem forte de parte
das famílias controladoras, e também
a um dos próprios acionistas do bloco
controlador, Romano Ancelmo Fontana
Filho. Com isso, a tentativa de aquisição
tornou-se uma grande mancha na histó-
ria da companhia.

Na época, uma investigação con-
duzida pela Securities and Exchange
Commission (SEC) averiguou que tanto
Murat corno o sócio e conselheiro An-

celmo Fontana Filho compraram reci-
bos de ações nos Estados Unidos (ADRs)
da concorrente Perdigão, de posse das
informações sobre a oferta que fariam
pelo negócio. Eles levaram multa da or-
dem de US$ 350 mil cada um e foram
inabilitados de atuar como administra-
dores de companhias abertas, tanto pela
SEC como pelo regulador brasileiro, a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

E não parou por aí. A leitura de especia-
listas é que o fracasso da Sadia nessa ope-
ração - mais pelo escândalo do que pela
negativa dos acionistas da Perdigão - foi
o combustível que faltava para a concor-
rente fazer a ultrapassagem. Aproveitan-
do a fragilidade da imagem da Sadia e o
momento do mercado de capitais brasi-
leiro, a Perdigão se capitalizou, pisou fun-
do nas compras e, de quebra, ainda fez
marketing com a proposta de compra.

Foi uma seqüência de ações. Poucos
meses depois dos problemas com os
executivos da Sadia virem a público,
a Perdigão captou R$ 800 milhões no
Novo Mercado. Desde então, a empresa
encheu o papo a granel e não mais de
grão em grão. Foram diversas aquisi-
ções, incluindo o fortalecimento da área
de leites, para diversificar a receita.

Enquanto isso, a Sadia gastava os me-
ses seguintes tentando se refazer do
baque e reconquistar a confiança do
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mercado. Não faltaram rumores para
tentar explicar porque Murai, que era
aplaudido de pé ao fim de suas apre-
sentações a analistas, jogou para o alto
sua imagem ao arriscara reputação em
busca de lucro inferior a US$ 500 mil no
mercado de ações. Welson Teixeira Jú-
nior, diretor de controle e relações com
investidores da companhia, assumiu o
lugar de Murat e sabe bem o trabalho
que foi. Embora o executivo não goste
de lembrar aquele momento, admite
que foram gastos meses até conseguir
imprimir seu estilo e uma boa comu-
nicação com o mercado. Fontana Filho
não integra mais o acordo de acionistas
nem o conselho de administração da
Sadia desde o ocorrido. Ele não foi loca-
lizado pela reportagem para comentar
o assunto, assim como Murat.

O presidente Tomazoni enfatiza que
tudo isso ficou para trás. Segundo ele, a
companhia se prepara para aproveitar
o cenário global positivo para o ramo
de alimentos. Para o executivo, embora
a Perdigão possa manter-se por um pe-
ríodo com faturamento superior ao da
companhia, será transitório. Uma nova
oferta para ficar com a concorrente?
Fora de cogitação. Mas avaliar transa-
ções internacionais está, sim, em pauta.

Os analistas não quebram mais a ca-
beça para entender o episódio Perdigão.
Agora, gastam energia tentando traçar a

estratégia das empresas. As companhias,
que sempre foram siamesas na produção,
estão prestes a consolidar as diferenças
importantes no perfil de seus negócios.
As investidas da Perdigão no segmento
dos lácteos não foram acompanhadas
pela Sadia, que manteve o foco em pro-
teína animal e mantém forte o discurso
de que esse é o seu negócio. Ao mesmo
tempo, a atuação da Perdigão em bovi-
nos não tem as mesmas pretensões que
as da concorrente.

Tomazoni, porém, não é definitivo ao
tratar do leite. "Avaliamos tudo o que
faz sentido para o nosso negócio. Tudo
o que agregar valor ao nosso portfólio
de produtos." Mas o executivo tem na
ponta da língua os números esperados
quando o tema é carne. Hoje com abate
diário de 2 mil cabeças bovinas, o exe-
cutivo afirma que o plano é terminar
2009 com abate de 6 mil ao dia.

A intensidade do avanço da compa-
nhia em carne bovina - enquanto a
Perdigão amplia suas ofertas de leite
e derivados - é justamente o que pode
culminar no aprofundamento das di-
ferenças entre os negócios das empre-
sas. Embora o presidente da Sadia diga
que não há planos de concorrer com os
grandes frigoríficos, analistas de merca-
do dizem que não se surpreenderiam se
a companhia partisse para uma aquisi-
ção de peso nesse ramo.

Tomazoni enfatiza que a empresa
só adicionará ao seu leque de ofertas
aquilo que combinar com os produtos
já existentes e o que puder valorizar a
marca. Assim, a empresa mantém uma
estratégia iniciada em meados da déca-
da de 90 - logo após os fundos de pen-
são assumirem o controle da Perdigão,
vendida pela família Brandaüse, que
fundou o negócio em 1934.

Desde aquela época, a Sadia investe
intensamente no desenvolvimento de
sua marca no mercado interno. Fora do
país, vem fazendo o mesmo. "No Orien-
te Médio, Sadia é sinônimo de frango",
diz Tomazoni, pronunciando o nome da
empresa como falam por lá, com acento
na primeira sílaba - Sadia.

Com o início da produção das novas
fabricas que está construindo, em Mato
Grosso e Pernambuco, a companhia,
mais do que ampliar a capacidade para
retomar o posto de líder em faturamen-
to no seu segmento, também eliminará
diferenças logísticas importantes com a
Perdigão. Historicamente localizada no
Sul do país, a Perdigão decidiu apostar
no Centro-Oeste ainda no fim de 1997.
A região já apontava como um grande
produtor de matéria-prima, com exten-
sas plantações de soja e milho. Assim,
construiu em Goiás, em Rio Verde, um
grande complexo produtor. A econo-
mia com os produtos básicos parecia



compensar os custos de frete para abas-
tecer os centros consumidores do país.
A tese se confirmou. Agora, pouco mais
de dez anos depois, a Sadia também terá
boa parte de sua capacidade na região
central do país.

Para aproveitar a demanda por seus
produtos, a Sadia também gosta de
manter a estratégia de arrendamento
de unidades. "Estamos seguindo nossos
planos. Alugamos três fábricas e, logo
mais, faremos mais um anúncio impor-

tante de novos projetos no Centro-Oes-
te", diz Tomazoni, otimista.

Tomazoni não gosta de dizer que as
iniciativas de crescimento foram pro-
vocadas pelo avanço da Perdigão. Ao
contrário, lembra que as decisões de
construir fábricas tomam longo tem-
po de análise - além do período de
construção -, e por isso não podem
ser tomadas em reação à concorrência.
"Temos nossos planos, independente-
mente das ações deles."

Julho 2008 Vdlnrlmeslt' 37

Text Box
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