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A gigante Brasil Foods (BRF), que surgiu a partir da fusão entre Sadia e Perdigão concluída na 
última semana, vai dar trabalho ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). É o 
que apontam estudiosos consultados pelo propmark, que acreditam que a concentração de 
mercado de comidas prontas pela nova empresa poderá massacrar players menores. Por isso e 
entre outros motivos, o Cade deve impor restrições à BRF, como a venda ou eliminação de 
algumas marcas. Além de Sadia e Perdigão, a BRF também será controladora da Batavo, entre 
outras marcas. 
 
A fusão foi anunciada por Nildemar Secches, presidente do Conselho de Administração da 
Perdigão, e Luiz Fernando Furlan, presidente do Conselho de Administração da Sadia. Ambos 
já mostraram a camiseta do Corinthians com o logo da BRF no lugar do da Batavo – marca da 
Perdigão e patrocinadora do time de futebol indicando que a BRF pode estampar os uniformes 
dos jogadores do Timão. 
 
A Brasil Foods terá liderança absoluta no mercado de comidas prontas, setor promissor, que se 
expande em todo mundo, registrando no Brasil índices de crescimento entre 5 e 7% nos 
últimos anos. A estimativa é de que a nova empresa terá perto de 90% do mercado de massas 
prontas, 68% de participação no segmento de piz-zas prontas, 85% em margarinas e mais de 
50% do market share dos produtos industrializados comercializados no País, como salsichas e 
hambúrgueres. 
 
De acordo com pesquisa do AC Nielsen, o mercado de pratos prontos teve um faturamento de 
R$ 40.317,5 milhões no Brasil no ano passado. O segmento é promissor em função do estilo 
de vida atual. Hoje, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), 
mais de 5 milhões de brasileiros vivem sozinhos. E a projeção é que este público aumente 
ainda mais. Em 2016, a previsão é de que 12 milhões de pessoas estarão morando sozinhas. 
 
José Eduardo Balian, professor de economia da ESPM (Escola Superior de Propaganda e 
Marketing), reforça o poder desse mercado. “A crise pode até ter dado uma baqueada, mas a 
tendência é de crescimento, porque as mulheres estão cada vez mais trabalhando fora de 
casa, sem tempo. Diante disso, o produto pronto, se apresentado com preço compatível, gera 
o aumento das vendas. Hoje muita gente prefere comprar este tipo de alimento. E a Sadia e a 
Perdigão são empresas renomadas, com marcas conhecidas, confiáveis, a tendência é mesmo 
de crescimento”, diz.  
 
Briga entre varejistas 
 
Balian lembra que as pessoas estão mudando os seus hábitos no Brasil e ao redor do mundo. 
“Há aumento na venda de iogurtes e refrigerantes, nas comidas prontas, e registro de queda 
no consumo de arroz e feijão. E acho que mesmo a crise pegando no bolso de todo mundo, 
não vai invalidar este crescimento. No mundo todo, a participação deste mercado vem 
aumentando”, diz.  
 
Mas é justamente o poder que a Brasil Foods terá neste setor que leva o professor da ESPM a 
acreditar que o Cade vai colocar restrições para que a união seja concretizada, incluindo a 
venda de algumas marcas ou até a eliminação de parte delas. “A rigor, o Cade não deveria 
aprovar a fusão porque vai ser criada uma concentração muito grande. As marcas menores 
serão massacradas, ficarão pequenas neste universo. Sadia e Perdigão juntas terão mais força 
frente aos varejistas, mas aí sim será uma briga de gigantes. De um lado a Brasil Foods, do 
outro as grandes redes como Carrefour, Wal-Mart e Grupo Pão de Açúcar. Será um desafio de 
dinossauros”, avalia.  
 
O especialista também acredita que o preço dos produtos não irá cair. “Eles terão uma redução 
de custo brutal, mas não vai chegar para o consumidor. Assim como não caiu o preço dos 
produtos e serviços com o surgimento da AmBev ou com a união do Itaú e do Unibanco. O joio 
não baixa e aqui o preço da salsicha não cai”, brinca.  



 
Para se ter uma ideia, a Perdigão registrou em 2008 um aumento na venda de produtos 
processados da ordem de 162,4%, impulsionado pelo incremento no segmento de margarinas, 
mas também pelo crescimento expressivo de outras linhas como massas, pizzas e vegetais 
congelados, informa a empresa em seu balanço anual. 
 
De acordo com dados do AC Nielsen, a Perdigão, em 2008, obteve 37,4% de market share no 
mercado de massas prontas; 35,5% em congelados de carne e 34,5% em pizzas congeladas. 
Já a Sadia, que não fornece dados segmentados de seus produtos, é líder brasileira em 
alimentos industrializados, categoria que inclui as comidas prontas, mas também embutidos e 
tudo que passa por um processo de industrialização. 
 
O segmento de produtos industrializados registrou acréscimo de 13,1% nas vendas físicas da 
empresa e de 25,5% na receita bruta total da Sadia. O setor representa 78,8% da receita da 
empresa no mercado interno e 12% no mercado externo.  
 
Mudanças no segmento 
 
Mas apesar do potencial de crescimento, Lívia Barbosa, diretora de pesquisa do CAEPM 
(Centro de Altos Estudos de Propaganda e Marketing da ESPM), avalia que o segmento 
passará por mudanças no futuro próximo. Ela acredita que, com o culto à vida saudável 
ganhando cada vez mais destaque e adeptos no País, a tendência é que este tipo de alimento 
se transforme para atender a esta demanda.  
 
“Aqui ainda não existem as refeições prontas perecíveis que duram dois ou três dias, quase 
frescas, que já são sucesso na Europa. Nos Estados Unidos, pratos congelados como massas 
são mais consumidos pelas camadas de baixa renda e aqui pela de alta renda, em função do 
preço. No Brasil, essa comida tem a função de quebra-galho, porque ainda enfrenta uma série 
de percepções do consumidor, como sabor semelhante em diversos pratos”, afirma.  
 
Para Lívia, a mudança é inexorável e a indústria já está de olho nisso. “A preocupação com a 
alimentação é tema desde programas de TV a políticas públicas. A indústria tem que se inserir 
no contexto de valor ideológico mundial dos dias de hoje”, conclui ela.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 maio 2009, p. 33.  


