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A apresentação das condições da fusão da Sadia e Perdigão foi feita nos moldes que o mercado 
esperava, mas ao em vez da entrada imediata do BNDES as companhias confirmaram uma 
emissão pública de ações com o objetivo de captar até R$ 4 bilhões. A preocupação com o 
sucesso da oferta, por conta das condições ainda pouco favoráveis de mercado, contribuiu 
para a derrocada dos papéis no pregão da BM&F Bovespa. As ações da Perdigão, que mudará 
de nome para Brasil Foods e será a empresa remanescente da fusão, recuaram 6,36%.  
 
A queda maior, contudo, foi das ações ordinárias (ON) da Sadia, que ao final do pregão de 
ontem registravam desvalorização de quase 11%. A variação se deve ao ajuste dos 
investidores para o patamar estabelecido na fusão para ações fora do bloco de controle. Os 
minoritários que possuem papéis ON e os detentores de preferenciais (PN) da Sadia receberão 
0,132998 ação da Perdigão na operação. Com base no fechamento de ontem, as ações da 
Sadia valeriam R$ 4,52 nessa troca.  
 
"Os investidores também aproveitaram para realizar lucros, já que os papéis subiram muito 
nos pregões anteriores", ressalta Rafael Cintra, analista da Link Investimentos. De 2 de março, 
quando começaram as especulações sobre a fusão, até segunda-feira, os papéis PN da Sadia 
subiram 62,5% e os ON da Perdigão, 22,1%. Além disso, a oferta pública programada diluirá a 
participação dos minoritários de ambas.  
 
A matemática dos analistas considera o preço final previsto para a ação da Brasil Foods. "Com 
base em um valor por ação de R$ 34,10, a empresa teria de emitir 117 milhões de novas 
ações para captar R$ 4 bilhões", calcula Cintra. "Admitindo que a nova companhia será 
composta inicialmente por cerca de 301 milhões de ações, a diluição dos minoritários será de 
28%." A mesma conta é foi feita pela equipe de análise da SLW Corretora, considerando a não 
adesão dos atuais acionistas. Essa relação, entretanto, depende da precificação da oferta das 
novas ações. Se a companhia conseguir colocar os papéis no mercado a um preço mais 
elevado, a diluição será menor.  
 
Se este é o ponto negativo da oferta, o aspecto positivo é que a captação de recursos servirá 
para reduzir a dívida da Brasil Foods. Com os números do primeiro trimestre, a dívida líquida 
de Sadia e da Perdigão soma cerca R$ 10 bilhões, destaca Peter Ping Ho, analista da Planner 
Corretora. Com a captação, a relação da dívida pode cair de 4,5 vezes o Ebitda (juros antes de 
lucro, impostos, depreciação e amortização) para cerca de 3 vezes. "Com a oferta pública, a 
questão da dívida fica praticamente equacionada", considera Luciana Leocádio, chefe de 
análise da Ativa Corretora.  
 
A estimativa é que o BNDES entre como comprador nesta emissão pública. "O fato relevante 
(publicado pelas empresas na CVM) não menciona que o BNDES vai dar garantia de compra e 
nem a qual preço. Isto faz com que quem queira comprar a ação agora espere a oferta para 
barganhar um preço mais baixo", pondera Ricardo José de Almeida, professor do Insper.  
 
Almeida destaca ainda que, conforme o Parecer 35 da CVM, o comitê independente deverá 
aprovar a relação de troca, condições divulgadas hoje e que ainda não foram analisadas. 
Segue os moldes do comitê criado para avaliação da relação de troca da transação entre VCP e 
Aracruz. Os analistas, porém, não veem muito espaço para mudanças. "Na condição firmada, 
uma ação da Sadia vale cerca de 13% da ação da Perdigão, preço que, pela condição atual de 
mercado, da empresa e da transação, não prejudica o acionista", considera Ping Ho. Os 
especialistas destacam ainda que as condições impostas pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) serão decisivas para manter a margem de lucro da nova companhia. 
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