
Receita líquida pode ser de R$ 22 bi 
Juliana Welling 
 
Após cerca de dez anos de negociações, a fusão entre Sadia e Perdigão foi concretizada no 
último dia 19. A união das companhias resulta na criação da Brasil Foods (BRF), que será a 
maior exportadora de produtos de carne processada do mundo, com mais de 116 mil 
funcionários e estimativa de receita líquida de aproximadamente R$ 22 bilhões. 
 
A fusão será submetida à apreciação das autoridades brasileiras de defesa da concorrência, 
representadas pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), pela Secretaria de 
Direito Econômico (SDE) e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE). 
 
O Cade ainda deverá negociar com a Sadia e Perdigão o Acordo de Preservação da 
Reversibilidade da Operação (Apro), que permite que as operações possam ser revertidas no 
futuro, caso haja algum impedimento para a concretização da fusão. Estima-se que a união 
seja analisada até o final de 2009. 
 
A sede social da nova companhia será na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Segundo Nildemar 
Secches, presidente do Conselho de Administração da Perdigão, o controle de capital da BRF 
será difuso. A Perdigão, que está, inclusive, com campanha de reposicionamento criada pela 
Y&R, terá 68% de participação na nova empresa e a Sadia, que teve perdas de R$ 2,6 bilhões 
com derivativos de alto risco no ano passado, ficará com a parte menor, 32%.  
 
“Este é um evento muito aguardado, já que o primeiro contato que tivemos para a criação de 
uma grande empresa brasileira para o mercado internacional foi há dez anos. Depois de tantas 
idas e vindas, concretizamos esta parceria. Nesta estrutura, os copresidentes serão 
representados por Nildemar Secches e por mim, com mandato de dois anos”, disse Luiz 
Fernando Furlan, presidente do Conselho de Administração da Sadia. 
 
Furlan e Secches já mostraram camiseta do Corinthians com o logo da BRF no lugar do da 
Batavo marca da Perdigão e patrocinadora do time indicando a possibilidade de a marca 
“entrar em campo” nos próximos jogos. “Ficaria muito satisfeito se isso acontecesse. Mas isso 
vai depender do programa de marketing e comunicação da empresa. Será uma decisão a ser 
tomada em conjunto”, disse Furlan. 
 
A comunicação das marcas de Perdigão e Sadia devem, ao menos por enquanto, continuar da 
mesma forma no Brasil. Conforme o  presidente do Conselho de Administração da Perdigão, 
não haverá alteração no atendimento das marcas por parte das agências. 
 
Atualmente, atendem a Sadia a DPZ, Publicis, W/Brasil, DM9DDB e AgênciaClick. A conta da 
Perdigão está na Y&R. “As marcas continuarão com as suas comunicações próprias e, no 
momento, não vamos fazer nenhuma modificação. Para o exterior, faremos pesquisas para 
selecionar quais delas serão melhor exploradas no mercado internacional”, afirmou Secches. 
 
Estrutura 
 
Depois de anos de especulação sobre a fusão de Sadia e Perdigão, a Brasil Foods nasce como 
uma das maiores exportadoras do País, com escritórios comerciais  em 18 países (Alemanha, 
Argentina, Áustria, Chile, China, Cingapura, Emirados Árabes, Holanda, Hungria, Inglaterra, 
Itália, Japão, Portugal, Rússia, Turquia, Uruguai e Venezuela). As duas empresas, que juntas 
detêm 63 mil acionistas, investiram nos últimos cinco anos cerca de R$ 8,5 bilhões e 
pretendem, com a megafusão, abrir novos pontos de atuação em todas as partes do mundo. 
 
Com a operação, a Sadia terá, em um primeiro momento, suas ações incorporadas pela HHF 
Participações, sociedade criada no acordo. Depois, as ações de Sadia serão incorporadas pela 
BRF. 
 
E as famílias Furlan e Fontana (acionistas de Sadia) e Perdigão (que possui controle 
pulverizado em fundos, liderados pela Previ que é o maior acionista do conglomerado, com 



mais de 12% das ações) continuarão presentes na sociedade. Paralelo a isso tudo, a BRF ainda 
realizará oferta pública de ações para captação de recursos no valor aproximado de R$ 4 
milhões. 
 
Em relação ao Banco Concórdia, que pertence à Sadia, e que seria o pivô do atraso para a 
conclusão do negócio, resolveu-se que a instituição financeira não terá contrato para explorar 
toda gama de fornecedores e clientes da BRF. “Desde o início das negociações, as operações 
financeiras ficaram de fora da fusão, pois como cada instituição tem uma sistemática muito 
diferente, levaria muito tempo para unificá-las. Nossa associação é apenas operacional”, disse 
Secches. 
 
Preços 
 
De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Perdigão, o consumidor não 
sentirá os efeitos da fusão das duas empresas. “Queremos transferir os ganhos de sinergia 
para os consumidores, proporcionando os melhores preços possíveis. Nós não nos associamos 
para pôr a fidelidade dos nossos consumidores em risco. Queremos distribuir maior variedade 
de produtos para as regiões mais remotas do Brasil, com qualidade e bom preço”, afirmou 
Secches.  
 

 
 
Prole assina campanha  
Paulo Macedo 
 
A campanha para divulgar a Brasil Foods estreou no último dia 20, em rede nacional. 
Desenvolvida pela agência Prole que integra a holding PPR (Profissionais de Propaganda 
Reunidos), que também tem a NBS e a Quê! a ação institucional tem como estrela a atriz 
Marieta Severo e traz a nova assinatura da marca: “BRF, o mundo com mais sabor”. A 
iniciativa conta com filme e mídia impressa. 
 
A Prole, que tem base operacional no Rio de Janeiro, é dirigida pelo publicitário André 
Eppinghaus, especialista em mar-keting político e ações de caráter corporativo. 
 
A opção pela Prole foi definida após a sugestão da Sadia (Luiz Fernando Furlan) e Perdigão 
(Nildemar Secches) que, respectivamente, queriam DPZ e Y&R. Mas, como trata-se de job 
pontual, decidiu-se por uma agência com core business nesse tipo de ação e que não estivesse 
entre os fornecedores de publicidade das empresas. Inicialmente pensou-se na NBS, que 
trabalhou na consolidação da marca Oi em substituição à Telemar e também da Brasil 
Telecom. Alvarez, presidente da NBS, sugeriu então a Prole.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 maio 2009, p. 33.  


