
CAPA fusões

FELIZES
PARA SEMPRE?
Nildemar Secches, da Perdigão, e Luiz Fernando Furlan, da Sadia,
passaram por cima de seis décadas de rivalidade e criaram um
gigante — para eles, porém, a parte mais difícil começa agora

CAROLINA MEYER E MELINA COSTA

A
lô? Furlan? Aqui é o Nil-
demar.
— Tudo bem?
—Tudo ótimo. Não que-

remos atropelar o processo. Eu sei que
vocês têm várias opções. Mas gostaria
que você nos considerasse uma delas.

O diálogo, ocorrido em dezembro do
ano passado, entre Nildemar Secches,
presidente do conselho de administra-
ção da Perdigão, e Luiz Fernando Fur-
lan, presidente do conselho de adminis-
tração da Sadia, foi o marco inicial para
a concretização da fusão mais aguarda-
da do país desde a criação da AmBev,
que fez história ao unir as cervejarias
Brahma e Antarctica, em 1999. Do pri-
meiro telefonema, no finalzinho do ano
passado, até a assinatura do contrato,
foram cinco meses de exaustivas nego-
ciações e mais de 60 reuniões — pro-
cesso que envolveu 30 pessoas, entre
advogados, banqueiros de investimento
e representantes de ambos os lados. Pa-
ra não levantar suspeitas, as conversas
ocorreram em três locais distintos: num

quarto de hotel no município de Osasco,
na Grande São Paulo, num dos escritó-
rios da Sadia no bairro de Higienópolís,
na zona oeste da cidade, e, por fim, no
escritório de advocacia da Perdigão, o
Camargo, Bocater, Costa e Silva, no
bairro do Itaim. na zona sul. Em 19 de
maio, após alguns adiamentos e muitas
reviravoltas, Furlan e Secches convoca-
ram uma entrevista coletiva para final-
mente comunicar o acordo. "O tempo
de rivalidade ficou para trás", afirmou
Secches a EXAME.

Dessa operação, cercada de expec-
tativa, surgiu a Brasil Foods, ou BRF,
uma empresa de 25 bilhões de reais de
faturamento e terceira maior produtora
de carnes do mundo, atras apenas da
americana Tyson Foods e do frigorífico
brasileiro JBS-Friboi. Sob todos os ân-
gulos, trata-se de uma dobradinha su-
perlativa (veja quadro na pág. 20).Um
relatório do banco americano Morgan
Stanley estima em 3,7 bilhões de reais
os ganhos com a união das antigas ri-
vais. Além da provável sinergia em

corte de custos e ganho de escala, as
duas empresas contam com algumas
características complementares. A Sa-
dia tem vasta experiência no desenvol-
vimento de marcas e em inovação, o que
permite que seus produtos sejam vendi-
dos a um preço até 15% mais alto. A
empresa da família Fontana-Furlan con-
trola também um sistema de distribui-
ção invejável, capaz de atender a mais
de 300 000 pontos-de-venda em todo o
país. A Perdigão é conhecida por sua
eficiência operacional e agressividade
comercial. Nos últimas cinco anos, tem
crescido em média 25%, a ponto de ter
ultrapassado a Sadia em faturamento em
2008. Mesmo com preços menores, a
companhia consegue ter margens de
lucro líquido semelhantes às da concor-
rente, em torno de 7%. Parece o casa-
mento ideal, um amor de conto de fadas
após décadas de disputa renhida. Mas,
como no caso de qualquer fusão, é ine-
vitável perguntar se tudo isso dará certo
na prática. "Estamos criando uma em-
presa campeã, de escala global", disse
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Furlan a EXAME. "O Brasil precisa de
companhias como a Brasil Foods."

Processos de fusões e aquisições, so-
bretudo os que envolvem grandes com-
panhias, são geralmente cercados de
otimismo — e em alguns casos, como o
de Sadia e Perdigão, até de certo ufanis-
mo. Devido à sua complexidade e ao
turbilhão de sentimentos envolvidos,
parte significativa deles termina em de-
cepção. Uma recente pesquisa realizada
pela consultoria americana Watson Wyatt
com l 000 empresas no mundo revela
que 31 % das operações de fusão e aqui-
sição não geram os resultados previstos
e menos da metade delas atinge as metas
de ganho de sinergia. Mesmo negócios
inicialmente aplaudidos, como a compra
da Varig pela Gol, podem se transformar
em pepinos poucos meses depois. No
caso de empresas de porte semelhante,
como a BRF, esse índice é ainda mais
alarmante: 67% não conseguem entre-
gar os resultados previstos. Isso aconte-
ce por uma série de fatores diferentes,
que vão da integração de sistemas de
tecnologia à evasão de talentos. Em fu-
sões de empresas de mesmo porte há
uma dificuldade adicional: a existência
de um terreno propício ao embate de
culturas, estilos de gestão e egos. Foi o
que aconteceu, por exemplo, com o ne-
gócio envolvendo as montadoras Daim-
ler, da Alemanha, e Chrysler, dos Esta-
dos Unidos. Para manter a aura de "fu-
são entre iguais", elas mantiveram boa
parte de seus executivos intocada. O re-
sultado foi uma disputa de poder inter-
minável, e a empresa originária acabou
sucumbindo no meio do caminho, sem
nunca ter gerado os ganhos esperados.

Celebrado como resultado natural da
união entre duas companhias com ori-
gem, tamanho e trajetória semelhantes,
o casamento entre Sadia e Perdigão pre-
cisa provar que será capaz de superar
esses obstáculos. Desde a década de 90,
a associação esteve para acontecer em
pelo menos outras quatro ocasiões, in-
cluindo uma oferta hostil (e desastrada)
da Sadia pela Perdigão, ocorrida três anos
atrás. Quase sempre as conversas emper-
ravam no mesmo ponto: quem mandaria
na nova empresa? De parte a parte, ceder
estava fora de questão. Desta vez. a per-



gunta acabou respondida por um erro
fatal da Sadia: o rombo de 2,5 bilhões de
reais provocado por uma operação com
derivativos cambiais. Foi então que duas
empresas praticamente iguais em valor
— Sadia e Perdigão — tornaram-se su-
bitamente diferentes. A Sadia diminuiu
ao esquecer, por um período, que seu
negócio nasceu e se desenvolveu para
produzir carnes, da melhor forma possí-
vel. O jogo com os excitantes derivativos
financeiros deveria estar fora do portfólio
de quem fabrica salames e salsichas. Não
estava. Um mês após o escândalo, as
ações da companhia caíram 30%. E seu
valor de mercado, que chegou a 8,5 bi-
lhões de reais em meados de 2008, caiu
para 2,7 bilhões no início deste ano.

COM AS FINANÇAS QUEBRADAS, em
meio a uma crise global que derrubou as
exportações, a empresa fundada por
Attilio Fontana (veja reportagem na pág.
26) não teve opção a não ser abrir mão
do controle em favor da Perdigão. Mas,
antes de dar início às conversas com Nil-
demar Secches, Furlan buscou outros
caminhos. Manteve conversas com fun-
dos de private equity (Advent, Tarpon,
Angra Partners e Gávea), pediu ajuda de
l bilhão de reais ao BNDES e ouviu pro-
postas de Tyson Foods e JBS-Friboi —
mas não chegou a um acordo. A associa-
ção com a Perdigão surgia como a alter-
nativa para salvar a empresa e manter a
família corno acionista da operação re-
sultante. O tempo jogava contra Furlan.
A situação financeira da Sadia havia se
deteriorado a tal ponto que, depois do
acordo, a Perdigão teve de arcar sozinha
com o custo da campanha publicitária
que anunciou a BRF, orçada em 6 mi-
lhões de reais e estrelada pela atriz Ma-
rieta Severo. "Conversar com todo mun-
do é normal. Mas a Perdigão sempre foi
nossa melhor opção", diz Furlan.

Ainda que fosse o melhor para as
duas empresas, o atual acordo correu
sério risco de não ser assinado — uma
amostra das resistências que ainda exis-
tem entre as empresas. Apesar do aperto
financeiro, Furlan, de 62 anos, trabalhou
com afinco para que sua família não saís-
se da negociação em condições muito
desfavoráveis. Nas reuniões, fazia ques-
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tão de lembrar que a companhia perma-
necia absolutamente saudável, com re-
ceita na casa dos 12 bilhões de reais e
lucro operacional de quase 700 milhões.
Além disso, não perdia uma chance de
mencionar que a Sadia era dona de uma
das marcas mais valiosas do país. Com
base nesses argumentos, o ex-ministro
endureceu o discurso, alegando que 45%
do controle da Brasil Foods deveria ficar
nas mãos da Sadia (a Perdigão inicial-
mente propôs 19%). Até que se chegas-
se ao arranjo atual, com 32% de partici-
pação para a Sadia e 68% para a Perdi-
gão, o tema saiu e voltou para a mesa de
negociações pelo menos seis vezes. Ou-
tro ponto de difícil negociação foi o des-
tino do banco e da corretora Concórdia,
da Sadia. A princípio, Furlan queria in-
cluí-lo no negócio. Com a resistência da
Perdigão, ele finalmente recuou e acabou
convencendo os membros de sua família
a comprar o banco e tirá-lo da transação.
"Era uma questão de honra para Furlan.
Por isso, ele criou alguns empecilhos,
mesmo em situação desfavorável. No
final. Nildemar já estava um pouco irri-
tado com tantas exigências", disse um
dos profissionais que acompanharam as
negociações de perto.

Em meio a esse processo. Nildemar
Secches, de 60 anos, surgiu como prin-
cipal artífice do acordo, o negociador
frio que soube ceder e pressionar em
doses certas. Coube a ele a tarefa de tou-
rear as demandas da Sadia e, ao mesmo
tempo, convencer os fundos de pensão
— controladores da Perdigão — de que

valeria a pena ceder parte do controle
para concluir a operação que criaria uma
das maiores empresas mundiais do setor.
Os fundos impuseram duas condições:
pelo menos 70% do controle da nova

empresa seria da Perdigão e a dívida
final teria de ser administrável. Com
essas metas. Secches viajou ao Rio de
Janeiro pelo menos seis vezes para dis-
cutir com os representantes dos fundos
a participação da Sadia no negócio e a
maneira mais adequada de reduzir a dí-
vida da nova empresa (que chegaria a
10 bilhões de reais). Nesse período, ele
teve outra meia dúzia de reuniões com
o conselho de administração da Perdi-
gão para contornar resistências à no-
meação de membros das famílias
Furlan e Fontana para o conse-
lho da nova companhia. "Não
fosse por sua insistência,
não teríamos fechado o ne-
gócio", afirma um executi-
vo da Previ. No final, a
determinação de Secches
amoleceu os diretores dos
fundos, que aceitaram dar à
Sadia os 32% de participação e
três cadeiras no conselho para seus
representantes. A fórmula encontrada
para equacionar a dívida, sugestão do
banco UBS Pactual, foi levantar 4 bi-
lhões de reais por meio de uma emissão
de ações, que ainda deve acontecer.

Pacificados os ânimos e concluída a
negociação, permanecem arestas que
precisam ser aparadas. Uma potencial
fonte de problemas é o modelo de go-
vernança adotado. Os novos sócios da
Brasil Foods escolheram um modelo de
copresidência no conselho de adminis-
tração, a instância máxima de uma em-
presa de capital aberto. Isso quer dizer
que, pelos próximos dois anos. Nilde-
mar Secches e Luiz Fernando Furlan
decidirão em conjunto os rumos da com-
panhia — um arranjo que já vem des-
pertando críticas e palpites por parte de

executivos tanto da Sadia como da Per-
digão. "Enquanto Nildemar é focado em
corte de custos, Furlan tem um perfil
mais expansionista e empreendedor. Vai
ser difícil conciliar as duas coisas'", afir-
mou um conselheiro da Perdigão, sob a
condição de não ter seu nome revelado.
Historicamente, o modelo de gestão
compartilhada só costuma funcionar
quando os copresidentes trabalham jun-
tos há muitos anos, como é o caso da
brasileira Natura. A igualdade de status

geralmente se traduz em disputas
de poder, muitas vezes viti-

mando a própria empresa.
O que aconteceu com o
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Citibank é emblemático desse tipo de
situação. Após a fusão com a segurado-
ra Travelers Group, em 1998, o banco
passou a contar com dois presidentes
executivos, John Reed e Sandy Weill —
ícones do mercado financeiro america-
no. Os dois iniciaram uma corrida para
fortalecer suas respectivas equipes tão
logo o contrato foi assinado. Resultado:
o processo de integração das operações
acabou atrasando em mais de dois anos,
e o banco abriu espaço para concorren-
tes como Bank of America e HSBC.
Weill venceu a batalha.

Os desafios que aguardam Secches e
Furlan estão longe de se resumir a even-

tuais discordâncias entre os dois. A in-
tegração entre duas companhias que até
dias atrás eram rivais costuma ser aci-
dentada e requer tempo. Durante os
14 anos que esteve à frente da Perdigão.
Secches se policiou para jamais pronun-
ciar a palavra '"sadia" - — ainda que ela
fosse usada apenas como sinônimo de
''saudável". Furlan só entrou em unida-
des da Perdigão na condição de ministro
do Desenvolvimento — com circulação
restrita. Em 2002, Sadia e Perdigão en-
saiaram uma união ao criai" uma trading
voltada para exportação, batizada de
BRF Trading. A idéia era unificar os
sistemas de distribuição e transporte de
mercadorias, de modo a economizar
custos com navios e aluguel de contêi-
neres. A aventura acabou naufragando
um ano depois por total incompatibili-
dade de equipes. Navios que deveriam
ser compartilhados, por exemplo, zarpa-
vam com uma única marca, sem esperar
pelo embarque do concorrente. "Na épo-
ca, não havia um alinhamento completo
entre Sadia e Perdigão para que o proje-
to fosse levado adiante", diz Secches.
"Não adianta ter um departamento co-
mercial trabalhando em conjunto se as
duas empresas contam com filosofias
distintas." Uma semana após o anúncio
da criação da Brasil Foods, um novo
prenuncio dos problemas: um funcioná-
rio da Sadia e um da Perdigão se pega-

ram a tapas num supermercado de Jun-
diaí, no interior de São Paulo. Um deles
alegava que, após a fusão, tinha direito
a mais espaço para seus produtos nas
gôndolas. "Nosso desafio é manter ape-
nas o lado bom da competição daqui
para a frente", diz Secches.

FUSÕES DESSE PORTE COSTUMAM
levai" alguns anos para sair do papel. No
caso de Sadia e Perdigão, apenas a re-
distribuição da produção entre as mais
de 50 fábricas no Brasil deverá levar, na
melhor das hipóteses, pelo menos dois
anos para ser concluída. O mapeamento
das unidades e o redesenho dos sistemas
de distribuição ainda serão iniciados pe-
las duas empresas. E existe uma miríade
de pequenos problemas que podem atra-
sar o cronograma. Para alterar a produ-
ção de uma fábrica, por exemplo, é pre-
ciso aguardar pelo menos quatro meses
pela autorização do Ministério da Agri-
cultura. Outros cinco ou seis meses são
geralmente gastos na adequação da linha
que receberá o produto. A Perdigão, por
exemplo, precisou de um ano para iniciar
a produção de carnes com sua marca
numa antiga fábrica da Avipal, na Bahia,
adquirida em 2007 com a compra da
Eleva. O redesenho do sistema de distri-
buição para incorporar o segmento de
lácteos levou oito meses para ser concluí-
do e ainda está em fase de testes em al-
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gumas regiões do país. Para ajudar a
BRF a unir as operações, Secches e Fur-
lan devem contratar uma consultoria
especializada nos próximos dias. "Obter
as sinergias da compra da Eleva, uma
empresa muito menor que a Sadia, levou
o dobro do tempo previsto", diz um exe-
cutivo da Perdigão.

Além da demora na integração das
operações, a dimensão dos ganhos com
sinergias ainda é incerta. Tudo vai depen-
der da análise do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econô-
mica (Cade). O órgão
avaliará os eventuais
danos à concorrência
que a união de dois
gigantes como Sadia e
Perdigão poderá cau-
sar, e poucos acredi-
tam que ela será apro-
vada sem nenhum tipo
de ressalva. Em alguns
segmentos, como o de
massas, a BRF terá
participação de mer-
cado da ordem de
90%. No caso da cria-
ção da AmBev, o Cade
exigiu que os donos da
nova empresa se desfizessem da marca
Bavária, colocassem cinco fábricas à
venda e garantissem a outros fabricantes
o acesso a seu sistema de distribuição.
Com isso. os ganhos de sinergia, inicial-
mente estimados pelos acionistas em 500
milhões de reais, caíram à metade — o
que. diga-se, não impediu que a fusão
entre Brahma e Antarctica fosse um su-
cesso do ponto de vista do negócio. No
caso da Brasil Foods, a situação é um
pouco mais delicada que a da AmBev,
empresa que, naquela ocasião, não unha
rivais tão poderosos em atividade no
país. A americana Tyson Foods, maior
companhia de carnes do mundo, já con-
ta com uma pequena operação no Brasil
e não esconde os planos de se tornar uma
das maiores no processamento de carne
de frango. Se a BRF tiver de se desfazer
das fábricas, há grandes chances de que
elas sejam adquiridas por sua maior rival
internacional. "O Cade leva em conta
não somente a concentração do mercado
mas também como a criação de um gi-

gante afeta a competição no setor", diz
Marcelo Calliari, advogado especializa-
do em direito concorrencial do escritório
Tozzini. Freire.

É pouco provável também que a BRF
consiga um vultoso aumento em suas
vendas para o exterior — pelo menos
no curto prazo. A abertura de novos
mercados, ou mesmo a ampliação dos
já existentes, depende da pressão por
parte do governo para que barreiras co-
merciais sejam eliminadas. Países como

Estados Unidos, China e Japão, os
maiores compradores de aves e suínos
do mundo, permanecem fechados aos
produtos brasileiros, sobretudo no seg-
mento de carnes in natura, responsável
por mais da metade das exportações da
BRF. No segmento de carnes processa-
das, com margens até 40% maiores, a
expansão das vendas está atrelada a um
longo processo de fortalecimento da
marca, algo que pode levar mais de cin-

co anos. Embora a Sadia já seja bastan-
te conhecida na Rússia e no Oriente
Médio, as duas empresas ainda têm par-
ticipação pequena na maior parte dos
países do Leste Europeu, sua principal
aposta de crescimento. Um aumento de
produtividade no Brasil, portanto, terá
efeito reduzido na conquista de merca-
dos fora do país — a menos que as bar-
reiras sejam derrubadas. "Mas com a
integração de nossas estruturas de ex-
portação, que envolvem os navios e as
fábricas lá fora, vamos dobrar nossa
presença em mercados importantes da
Europa", diz Secches.

São obstáculos complexos, que exi-
gem alto grau de cooperação entre as
duas companhias — mas não há barrei-
ras intransponíveis. Evidentemente, as

razões que levaram Sadia e Per-
digão a assinar o acordo

são mais fortes que os
potenciais contra-
tempos. Quando
conseguirem unifi-
car as operações, as
duas empresas po-

derão conquistar um
ganho de eficiência

de até 20%, evolução
considerável num setor
que trabalha com mar-
gens tão esquálidas.
Convencer 120000
funcionários de que o
amanhã será melhor do
que o hoje talvez seja a
tarefa mais urgente. En-
quanto na Perdigão a
operação foi comemo-
rada aos gritos de "É
campeão", na Sadia o
clima era de inseguran-
ça — a ponto de o alto

comando da companhia ter designado
um grupo de 60 funcionários, apelidados
de "anjos da guarda", para tentar levan-
tar o moral da equipe. ''Sadia e Perdigão
foram inimigos por mais de 60 anos",
diz Betânia Tanure, especialista em ges-
tão da Fundação Dom Cabral. "Agora
precisam aprender a jogar juntas." Mes-
mo com todas as reviravoltas, assinar o
acordo foi moleza. O mais difícil, defi-
nitivamente, começa agora. •



UMA SAGA
FAMILIAR
CHEGA AO FIM

Após 65 anos à frente
da Sadia, a família
Fontana se torna
coadjuvante na
gigante Brasil Foods
MELINA COSTA
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U
ma série de coincidências marca
a trajetória das empresas Sadia,
Perdigão. Seara e Chapecó Ali-
mentos. As quatro nasceram

como criadoras de porcos, foram funda-
das mais ou menos na mesma época
(entre as décadas de 30 e 50 do século
passado) e na mesma região, o oeste de
Santa Catarina. Todas se transformaram
em gigantes do setor brasileiro de ali-
mentos. Décadas depois, correndo o
risco de quebrar, todas as empresas aca-
baram sendo vendidas por suas famílias
fundadoras. Primeiro foram os Paludo,
que. nos anos 80. venderam a Seara pa-
ra a então processadora de soja Cevai
(hoje. a Seara pertence à americana Car-

gilí). Em seguida, os Brandalise vende-
ram a Perdigão para oito fundos de pen-
são. No final da década de 90, a família
De Nês vendeu a Chapecó para o grupo
argentino Macri (em 2005, a Justiça de-
cretou a falência do frigorífico). E, por
fim. chegou a vez dos clãs Furlan e Fon-
tana. Depois de 65 anos à frente da Sa-
dia, as famílias passaram a ocupar uma
posição secundária na gestão da Brasil
Foods (BRF), empresa resultante da fu-
são entre a Sadia e a Perdigão. "Sentía-
mos orgulho de ser a última das quatro
famílias a manter o controle do negócio.
Fiquei triste quando vi que a estrutura
da BRF teria apenas 32% de participa-
ção da Sadia. Meu avô não gostaria de
ver isso"', diz Yara Fontana, herdeira da
terceira geração da Sadia.

A epopéia familiar da Sadia teve iní-
cio com o gaúcho Attilio Francisco Xa-
vier Fontana, fundador da companhia.
Filho de colonos italianos. Fontana co-
meçou a empreender por volta dos 20
anos de idade. Em pouco tempo, já co-
mandava um pequeno armazém e trans-
portava porcos vivos de Santa Catarina
para São Paulo. Na década de 40. com-
prou o frigorífico que daria origem à
Sadia e passou a vender produtos indus-
trializados. O primeiro grande salto no
crescimento da empresa se deu nos anos
50. Fontana criou uma estratégia para
levar alimentos perecíveis até São Pau-
lo em uma época em que ainda não
existiam caminhões refrigerados. A so-
lução envolvia o uso de um avião da
Panair do Brasil. A experiência aérea
levou seu filho Omar a criar a Sadia
Transportes Aéreos, embrião da Trans-
brasil. O fundador teve ainda uma des-
tacada carreira política. Foi deputado
federal e vice-governador de Santa Ca-
tarina. Quando Attilio Fontana morreu,
em 1989, a Sadia já ultrapassava l bi-
lhão de dólares em faturamento, havia
diversificado seu portfólio de marcas,
produzindo artigos com margens de lu-
cro maiores, e tinha se tornado uma das
principais exportadoras brasileiras.

Dezenas de parentes seguiram Fonta-
na e contribuíram para o crescimento da
Sadia — o empresário teve oito filhos.
Hoje, há mais de 100 acionistas entre os
membros da família, sendo que seis

grandes ramos participam ativamente da
gestão. Entre todas essas pessoas, po-
rém, duas se destacaram tanto na expan-
são da empresa quanto nesta última e
derradeira fase: Walter Fontana Filho e
Luiz Fernando Furlan. ambos netos de
Attilio Fontana. A Walter Fontana Filho,
que abriu a primeira fábrica do grupo no
exterior, coube o papel (imerecido, se-
gundo ele próprio) de vilão da história.
Em sua gestão, ocorreram dois episódios
trágicos. O primeiro foi a desastrada
tentativa de aquisição da Perdigão por
meio de uma oferta hostil. Feita sem o
planejamento adequado, a investida foi
prontamente rejeitada, gerando frustra-
ção e ressentimento. O segundo e fatídi-
co episódio foi o das perdas com deriva-
tivos. Ao jogar seu destino na roleta do
mercado de câmbio, a empresa registrou
o primeiro prejuízo anual de sua história:
2,5 bilhões de reais. Foi exatamente es-
se rombo que colocou uma empresa
operacionalmente saudável à beira da
insolvência e motivou as conversas com
a Perdigão. Diante de tal estrago. Fon-
tana Filho viu-se forçado a deixar a pre-
sidência do conselho da Sadia. "Meus
amigos e minha família sabem que tam-
bém fui vítima", disse Walter Fontana
Filho a EXAME. Após perder 6 quilos
e ter tido dificuldade para dormir, Fon-
tana Filho sofreu recentemente mais um
revés. Há cerca de um mês. durante uma
reunião com os acionistas controladores,
ele tentou voltar para o conselho da Sa-
dia. Uma facção da família manifestou-
se contrária à idéia. Hoje, ele passa boa
parte de seu tempo no escritório que
montou em São Paulo.

O SEGUNDO HERDEIRO de Attilio com
papel decisivo na história da Sadia é Luiz
Fernando Furlan. No período em que ele
esteve à frente do conselho, a empresa
entrou em novas categorias de produtos,
como sobremesas e pizzas, e passou a
ter suas ações negociadas em Nova York.
Depois de uma bem-sucedida passagem
pelo Ministério do Desenvolvimento no
primeiro governo do presidente Lula, foi
chamado às pressas para tentar salvar a
empresa das aventuras especulativas
com o dólar. Com carta branca dos mem-
bros da família, ele ainda tentou outras
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A Sadia
ao longo
dos anos
Os principais
eventos da
trajetória da
empresa desde
sua fundação

soluções antes de fechar com a rival Per-
digão (veja reportagem na pág. 18). Sua
atuação foi decisiva no acordo que ori-
ginou a BRF. Um exemplo foi a rapidez
na hora de resolver o destino do banco e
da corretora Concórdia, dois ativos da
Sadia que estavam travando as negocia-
ções. Foi Furlan quem levou a proposta
de venda das duas instituições para a
família controladora. Por essa proposta,
o clã teria seu número de ações na BRF
reduzido. Depois de alguns telefonemas,
Furlan conseguiu que a idéia fosse acei-
ta. "Não podíamos deixar que essa ques-

tão impedisse um negócio que faz todo
o sentido'", diz Eduardo Fontana d'Ávila,
conselheiro da Sadia e membro da ter-
ceira geração. "Como não dava para
voltar atrás no episódio dos derivativos,
fizemos do limão uma limonada."

O FIM DA SADIA COMO EMPRESA in-
dependente ganha contornos ainda mais
dramáticos se contrastado com seu ine-
gável histórico de sucesso. Com 12 bi-
lhões de reais em faturamento, a com-
panhia é hoje líder nos principais seg-
mentos em que atua. Em um ranking

elaborado pela consultoria inglesa In-
terbrand, a marca Sadia já foi eleita por
quatro vezes a mais valiosa do Brasil no
setor de alimentos e, como gosta de con-
tar o próprio Furlan, é reconhecida nos
lugares mais improváveis. "Estava no
aeroporto de Singapura quando um dos
passageiros olhou meu pin na lapela
com a nossa marca, o S de Sadia, e veio
falar comigo: 'Sá-dia. Sá-dia"", diz Fur-
lan. Além de Singapura, a empresa ex-
porta para mais de 100 países. Pouco
tempo antes da implosão causada pelos
derivativos, o clima de prosperidade era



tamanho que quatro consultorias traba-
lhavam ao mesmo tempo a fim de pre-
pará-la para uma nova fase de expansão.
Um dos planos era construir uma fábri-
ca em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.
O outro era abrir o capital da operação
da empresa na região.

Apesar de ter planos ousados, as fa-
mílias controladoras sempre foram um
limitador para a expansão da Sadia. Pa-
ra não diluir sua participação, a empre-
sa não fez emissões de ações nos últimos
dez anos — uma das principais formas
de financiar o crescimento das compa-

nhias. Já a Perdigão, de capital pulveri-
zado, lançou mão dessa estratégia duas
vezes nesse período, inclusive para com-
prar a empresa de laticínios Eleva, em
2007.0 reflexo dessa situação pode ser
visto na evolução do valor de mercado
das duas concorrentes (veja quadro na
pág. 22). Enquanto o valor da Perdigão
na bolsa aumentou 132 vezes nos últi-
mos 20 anos, o da Sadia cresceu apenas
seis vezes. Com uma valorização tão
modesta de seu patrimônio e com a dí-
vida gigantesca da empresa, a participa-
ção das famílias Fontana e Furlan na

gigante BRF acabou limitada a aproxi-
madamente 12% do capital. E se os her-
deiros não participarem da operação de
emissão de ações, que está programada
para julho, esse percentual deve cair
ainda mais, para cerca de 10%. Estima-
se que os fundos de pensão que contro-
lam a Perdigão deverão manter seus
atuais 27%. Diante desse cenário, a in-
gerência dos Fontana e dos Furlan na
gestão da BRF ficará limitada ao direito
de falar. Se serão ouvidos ou não é uma
questão que só o tempo (e os fundos de
pensão) poderá responder. •
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ONDE A SADIA PERDEU O JOGO
Ou por que a Perdigão comprou a Sadia - - e não o contrário

Aderrocada financeira da Sadia,
que culminou com a absorção
da empresa pela Perdigão, foi

um fenômeno espantoso para a maio-
ria das pessoas que acompanham o
dia-a-dia dos negócios no Brasil. Co-
mo, afinal, uma empresa considerada
sólida, dona de uma das mais tradi-
cionais marcas do país, decide — do
dia para a noite — se aventurar no
misterioso mundo dos derivativos
"tóxicos", dando origem a perdas
que acabaram colocando um fim em
seus dias como entidade independen-
te? Uma leitura mais cuidadosa dos
números da Sadia, porém, mostra
que esse espanto não tem razão de
ser. Pior, evidencia que essa derroca-
da, longe de ter sido causada pelos
infortúnios de um departamento fi-
nanceiro atrapalhado, foi conseqüên-
cia de uma estratégia deliberada,
com origem na cúpula da empresa.
Só não viu quem não quis ver.

Nos últimos anos, venho analisan-
do sistematicamente o desempenho
da Sadia e de outras dezenas de com-
panhias abertas brasileiras. Sempre
me chamou a atenção o fato de gran-
de parte do lucro da empresa ter ori-
gem em operações financeiras. No
período de 1996 a 2007, o lucro ope-
racional — aquele que vem da tedio-
sa venda de frangos e salsichas — re-
presentou apenas 57% do lucro total
da Sadia. Os outros 43% foram resul-
tado de transações financeiras. No
mesmo período, a média de empresas
de capital aberto mostra como a Sadia
estava fora da curva nesse quesito.
Receitas financeiras representam ape-
nas 18% do lucro total de outras com-
panhias. Além disso, a análise dos
números mostra que a Sadia nutria
um desmesurado gosto pela alavan-

cagem. Enquanto a média das empre-
sas abertas tem um endividamento de
curto prazo de 13% de sua dívida to-
tal, na Sadia nunca representou me-
nos do que o dobro disso. Percebe-se,
portanto, que alavancar a empresa
financeiramente sempre foi um obje-
tivo. Não foi a Sadia que mudou ao
se encantar com derivativos. Os ins-

trumentos financeiros, isso sim, evo-
luíram de maneira mais rápida que a
capacidade que seus executivos ti-
nham para administrá-los.

Entre 2002 e 2007, fiz três apre-
sentações à direção da Sadia. Meu
objetivo era alertá-los sobre os peri-
gos dessa crescente dependência do
jogo financeiro, em detrimento da
devida atenção à operação. Nessas
apresentações, mostrei um dado que
julgava fundamental. Enquanto a
Sadia tinha lucros ilusórios, sua ar-
quirrival, a Perdigão, crescia. Essa

tendência se manteve. Entre 2000 e
2008. as vendas da Perdigão cresce-
ram 73% mais que as da Sadia. Ao
mesmo tempo, a Perdigão mantinha
seu foco no aumento de sua produ-
tividade. Na média de 2000 a 2007,
72% do lucro da Perdigão veio de
sua operação. Embora seja um nú-
mero menor que o da média das
empresas, vale destacar que essa re-
lação foi superior a 90% de 2003 em
diante. Na Sadia, manteve-se inalte-
rado. Disse a eles que o lucro finan-
ceiro destruía valor, em vez de criá-
lo. Minhas apresentações foram
encaradas como mero blá-blá-blá de
um professor ranzinza.

Foi aí, hoje se sabe, que a Sadia
perdeu o jogo para a Perdigão. Em
vez de adotar uma estratégia inova-
dora para suas atividades operacio-
nais, que traria benefícios perenes
para seus acionistas, a companhia
decidiu criar uma armadilha para si
mesma. Qual é a lição que o caso da
Sadia traz? Ela é simples, mas tem
sido ignorada por empresas tradicio-
nais e sólidas, que desmancharam no
ar ao primeiro sopro dos ventos da
crise. Lucros trimestrais vêm e vão.
O que cria valor para o acionista, po-
rém, é a dedicação ferrenha, dia e
noite, ao aumento de produtividade
da operação, o crescimento das ven-
das e a remuneração variável vincu-
lada não ao lucro de um mero trimes-
tre, mas sim à geração de valor de
longo prazo. A punição para quem
não o faz pode demorar, mas aparece
— quem se deixa levar por soluções
fáceis é invariavelmente engolido por
quem fez a coisa certa.

Oscar Malvessi é professor de finanças
corporativas da FGV-Eaesp
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