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Pela primeira vez após negar muitos rumores, a Sadia assumiu que iniciou negociações com a 
Perdigão, sua principal concorrente, para uma possível associação. Em comunicado postado 
ontem na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a companhia afirma que tem analisado 
diversas possibilidades de sociedade que, também incluem "realização de entendimentos 
recentes com a Perdigão" para analisar a viabilidade em algum tipo de associação. O diretor 
financeiro e de Relação com Investidores da Perdigão, Leopoldo Viriato Saboya, confirmou as 
negociações e disse que a companhia também iria publicar hoje um comunicado ao mercado. 
"Até agora não foi fechado nada", adiantou Saboya.  
 
A possível associação pode criar uma gigante com um faturamento bruto próximo de R$ 25 
bilhões. Desde o anúncio das perdas com derivativos cambiais (que mercado estima que vão 
chegar a R$ 2,6 bilhões), a Sadia tenta alternativa de capitalização, que passou há alguns 
meses pela busca de um novo sócio. A imprensa noticiou especulações sobre várias ofertas de 
fundos de investimentos interessados em capitalizar a empresa, mas elas não teriam agradado 
a companhia, que considerou que as propostas subestimavam o valor da Sadia. Desde o 
escândalo com apostas em derivativos cambiais que extrapolavam os limites aprovados pela 
empresa, o valor de mercado da Sadia perdeu quase três vezes seu valor. Saiu de R$ 8,3 
bilhões em maio de 2008 para o patamar entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões.  
 
O rumor de que a Perdigão poderia comprar a Sadia começou no ano passado e foi alimentado 
pela fragilidade financeira da concorrente. O presidente do Conselho de Administração da 
Sadia, Luiz Fernando Furlan, chegou a comparar a idéia de fusão das duas empresas como a 
de unir os times de futebol adversários Corinthians e Palmeiras.  
 
Há dois anos, a Sadia fez uma oferta hostil de compra da sua concorrente por até R$ 3,7 
bilhões, valor que atualmente corresponde a metade do valor de mercado da Perdigão.  
 
No comunicado da Sadia, a empresa também afirma que não, há, contudo, nenhum tipo de 
acordo entre a Sadia e "quaisquer terceiros". O rumor fez ontem os papéis das duas empresas 
fecharem em forte alta, enquanto o Ibovespa registrou queda de 1,05%. As ações da Sadia 
valorizaram-se 2,15% e, as da Perdigão, 2,34%.  
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