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A Sadia reduziu a exposição líquida vendida em dólar, em derivativos, para menos de US$ 1,5 
bilhão. Esse é o limite de risco estabelecido pela companhia e que, nesse episódio dos 
derivativos, chegou a US$ 7,6 bilhões. A informação sobre a redução é do presidente do 
conselho de administração da companhia, Luiz Fernando Furlan, que está há cerca de 45 dias à 
frente da empresa, chamado para assumir o cargo deixado por Walter Fontana, após o 
problema com as perdas financeiras.   
 
A notícia, porém, não é somente boa. Embora tenha preferido não falar em valores exatos, o 
executivo admitiu que a companhia teve que aumentar o depósito de margem e garantia aos 
bancos dos contratos com a posição vendida, em função da alta do dólar e da instabilidade dos 
mercados. Em 30 de setembro, quando a cotação da moeda era de R$ 1,91, a empresa tinha 
pouco menos R$ 1 bilhão represado junto aos bancos.   
 
De acordo com Furlan, a redução da exposição líquida foi obtida pela combinação de 
diminuição das posições vendidas e aumento das compradas. "Um pouco de cada coisa", disse, 
em entrevista exclusiva ao Valor. Quando encerrou o terceiro trimestre, a companhia tinha 
ainda US$ 6,4 bilhões em contratos vendidos em dólar e US$ 4 bilhões na ponta comprada.   
 
Ele voltou a afirmar, porém, que o depósito de margens não significa prejuízo, pois tudo 
dependerá da situação da moeda ao fim do contrato. "São contratos com 12 meses de 
duração." Além disso, ressaltou que a Sadia está conseguindo manter o compromisso que ele 
assumiu ao chegar à empresa de deixar em caixa, pelo menos, um mês de faturamento (cerca 
de R$ 1 bilhão) para não pôr em risco compromissos rotineiros.   
 
A despeito da situação financeira pela qual passa a Sadia, as ações da empresa tiveram forte 
alta nos últimos dias, embaladas por rumores de venda, que variam de compra do controle por 
uma companhia do setor à aquisição de fatia no capital por fundos de participação. Só nesta 
semana, as ações preferenciais (sem direito a voto) acumulam ganho de 22%, até o 
fechamento de ontem. Esses papéis têm garantido no estatuto da companhia acesso ao prêmio 
de controle, em caso de venda de fatia majoritária das ações ordinárias (com direito a voto).   
 
Mas Furlan, como sustenta há anos, foi mais uma vez categórico quanto a essa questão: "Não 
estamos a venda. Não estamos procurando um comprador." Negou interesse de negociar uma 
participação ou todo o negócio. Ele admite ter recebido "dúzias de telefonemas de gente 
querendo parceria", mas diz que não recebeu nenhuma proposta de outra empresa. Foram 
ligações de investidores interessados no negócio. "São ligações que tenho me esforçado em 
ser gentil e atencioso, explicando que estamos focados na operação."   
 
O executivo disse que é normal que haja membros da família que pensem em vender o 
negócio. "A polivalência faz parte de toda família. Sempre tem gente que quer produzir e 
gente que quer gastar", afirmou, destacando que o importante é que os membros do controle 
votam unidos.   
 
Para aliviar a pressão financeira, a Sadia decidiu que venderá ativos não operacionais. Há 
cerca de um mês a empresa concluiu um levantamento dos bens que não são essenciais à 
operação. O objetivo é capitalizar a companhia.   
 
"Grande parte deste imóvel (sede da administração na Vila Anastácio) é improdutiva. É um 
imóvel que, com o tempo, temos de liberar, seguindo o plano inicial", disse. A Sadia iria mudar 
sua sede, para um moderno prédio na Marginal Pinheiros, mas abandonou o projeto por causa 
do prejuízo com derivativos. Ele citou ainda, como possíveis ativos a serem vendidos, um 
centro de distribuição desativado e milhares de hectares de reflorestamento. O executivo, 
porém, não mencionou valores precisos que poderiam ser obtidos com essas iniciativas.   
 
O problema dos derivativos ocorre num ano emblemático para a Sadia, que programava o 
maior investimento da história. Somente no terceiro trimestre, a despesa financeira levou a 



companhia a um prejuízo líquido de R$ 777,4 milhões. No ano, a empresa também deve ficar 
no vermelho.   
 
Apesar de afetar o lucro, o dilema dos derivativos não está prejudicando as vendas. "No mês 
passado, tivemos venda recorde no país e ganho de participação de mercado. O período mais 
crítico já foi superado", acredita ele.   
 
O prejuízo da companhia e dos acionistas que assistiram à brutal desvalorização da empresa 
desde que as perdas vieram à tona já motivou três ações judiciais nos Estados Unidos, de 
investidores que buscam ressarcimento de suas aplicações. A mais recente delas foi anunciada 
ontem. Nela, Donald N. Aston aciona executivos da Sadia, incluindo o próprio Furlan. "Esses 
processos têm falhas grosseiras. Eu nem estava aqui quando isso tudo aconteceu", comenta o 
presidente do conselho da companhia.   
 
Já para aliviar a cobrança do mercado por evoluções em governança, Furlan forneceu poucas 
opções. Questionado sobre a possibilidade de aderir ao Novo Mercado da Bovespa, o executivo 
fugiu da resposta. "Estou numa situação delicada. Se eu digo que não vou, o mercado entende 
mal. Se eu digo que vou, o mercado vai reagir a isso. Digo, então, que avalio tudo."   
 
Internamente, estão sendo adotadas mudanças nos controles de risco para evitar que 
acontecimentos como o dos derivativos se repitam. Furlan, porém, não detalhou os planos. 
Também não apresentou conclusões sobre as decisões que levaram à situação atual. "Há uma 
auditoria (BDO Trevisan) fazendo isso."   
 
Ele admitiu, porém, que houve problemas nos controles internos. Afirmou que a administração 
não sabia sobre o "gatilho" que levou a companhia aos prejuízos atuais. "Esse é um lapso que 
precisamos corrigir."   
 
Quanto ao controle de uso de informação privilegiada, Furlan garante que ninguém obteve 
"lucro pessoal" com a negociação de ações próxima à divulgação dos problemas com os 
derivativos. "As pessoas que transacionaram as ações ou não detinham a informação ou 
fizeram isso depois que ela já estava pública."   
 
No entanto, ele admite que essa assunto não estava em seu radar. "Não estava preocupado 
com isso. Mas hoje (ontem) fui atrás dessa questão." Ele justifica que as vendas foram feitas 
por uma ou duas pessoas que tinham assumido compromissos e vinham se desfazendo das 
ações em parcelas há algum tempo.   
 
Furlan não soube explicar porque a Sadia não bloqueou a negociação de ações por 
conselheiros, controladores e diretores diante dos problemas, mesmo sem explicar os motivos 
dessa decisão. "Eu não estava aqui. Mas, acredito que isso não foi feito porque seria como 
espalhar gasolina no fogo. Despertaria a atenção de muita gente e quem não soubesse o 
motivo, procuraria."   
 
O Valor noticiou ontem que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está analisando suspeita 
de uso de informação privilegiada. Os relatórios da companhia encaminhados à autarquia - 
documento regular mensal obrigatório - mostram que a diretoria negociou papéis em 
setembro. Os controladores também, na fase de diálogo sobre as pessoas. Essa não é a 
primeira vez que a companhia é avaliada neste assunto. Em 2007, o ex-diretor financeiro Luiz 
Gonzaga Murat e o ex-conselheiro e membro da família controladora Romano Ancelmo Fontana 
Filho foram punidos por essa conduta. "Quem cometeu irregularidades foi punido e exposto. 
Considero uma má generalização quando atribuem o problema à Sadia", disse Furlan.   
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