


SORRISO DE NILDEM AR SECCHES,
presidente do conselho da Perdigão, no dia do anúncio da
união de sua empresa com a Sadia, denunciava algo além
da típica satisfação profissional de quem acabara de fechar
um grande negócio. Era um sorriso que embutia também
um gostinho de vitória pessoal - com tempero de revan-
che. Secches conseguia finalmente materializar o sonho de
uma década. Em 1999, ele se reuniu com Walter Fontana
Filho, então presidente do conselho da Sadia, para tratar,
pela primeira vez, da fusão. Queria unir as operações do
líder e do vice-líder do mercado de aves e suínos de modo
a ganhar musculatura para enfrentar as grandes concor-
rentes globais. Fontana não levou a conversa adiante. Sete
anos depois, Secches foi surpreendido com uma oferta
hostil da Sadia. Decepcionado com a conduta do rival, re-
chaçou a proposta e dali em diante tratou de aproximar
cada vez mais sua Perdigão da líder, deflagrando uma si-
lenciosa manobra de contra-ataque que culminou, no dia 19
de maio, com a criação da Brasil Foods, a AmBev dos fran-
gos. A nova companhia nasce como uma das três maiores
exportadoras de alimentos do mundo, a maior emprega-
dora brasileira, com 116 mil funcionários, e a 11a empresa
do país em faturamento, com estimados R$ 25 bilhões.

Tecnicamente, o negócio vem sendo tratado como
fusão, já que não houve cheque assinado. As empresas
apenas trocarão papéis, cabendo à Perdigão 68% da Bra-
sil Foods (BRF). À Sadia, 32%. "Fusão é puro eufemis-
mo. O que ocorreu foi compra mesmo", diz um observa-
dor que acompanhou de perto a transação. "A BRF é a
Perdigão. Tem até o CNPJ da Perdigão. A Sadia desapare-
cerá como empresa, será apenas mais uma marca da BRF."

Secches e Luiz Fernando Furlan, presidente do conselho
da Sadia, tornam-se copresidentes da nova empresa. A dupla
descartou qualquer movimento de corte de pessoal - pelo
menos no chão de fábrica - e explicou os motivos para a ma-
nutenção do quadro atual. "Com as aspirações internacionais
da BRF, a empresa precisará do maior contingente possível",
disse Secches. "A demanda por mão de obra qualificada para
produtos de exportação é alta e haverá expansão no mercado
interno, principalmente entre o público de baixa renda." Se

o chão de fábrica e a média gerência parecem preservados, o
mesmo não se pode dizer das funções executivas. É evidente
a sobreposição de cargos e funções. "Ficará na BRF quem for
competente. A Perdigão reza pela cartilha da meritocracia",
afirma um consultor. Fechamento de fábricas parece fora dos
planos. Juntas, Perdigão e Sadia operam 59 unidades indus-
triais no Brasil e cinco no exterior. A intenção da BRF é iniciar
um projeto de especialização das plantas, dando a cada uma
delas a responsabilidade por determinada linha de produtos.
Algumas produzirão apenas embutidos, outras congelados,
outras massas ou industrializados de carne ou margarinas.
A especialização também valerá para a estratégia de exporta-
ção, com fábricas voltadas exclusivamente para este ou aquele
mercado internacional. Com isso, será possível ganhar escala
e aumentar a produtividade. A meta: transformar a empresa
em potência global, mirando principalmente China, índia,
Eurásia e Estados Unidos. Pelas estimativas dos executi-
vos, 50% do faturamento da BRF virá das vendas externas.

Resta saber se o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) irá se sensibilizar com o discurso ver-
de-amarelo de vocação global da BRF ou se se inclinará
sobre os números que traduzem o domínio do mercado
interno (veja quadro). Se a compra for aprovada, a primeira
providência da BRF será promover uma oferta de ações,
com o propósito de levantar R$ 4 bilhões no mercado.

O dinheiro seria usado para colocar um ponto final
nas dívidas de curto prazo trazidas pela Sadia,-de R$ 3
bilhões (a dívida total é de R$ 10 bilhões). O restante ser-
virá para capitalizar a empresa em seus voos internacio-
nais. Há fortes indícios de que a Previ, sócia comum de
Sadia e Perdigão e maior sócia individual da BRF, lide-
raria um pool de fundos de pensão dispostos a comprar
cerca de R$ 1,8 bilhão em ações da nova companhia. O
BNDESPar também poderia entrar. Se confirmado, as
participações dos fundos e do BNDES somariam 44%.

Esta possibilidade vem provocando sérias críticas
ao negócio. Rivais dizem que o governo estatizou o fran-
go e que o contribuinte pagará por isso. A amigos pró-
ximos, Furlan tem dito que a BRF não depende do BN-
DESPar nem do governo para ir adiante e que há outros
interessados no negócio. Num road show (apresentação
para investidores) previsto para 90 dias, Furlan e Sec-
ches detalharão o plano operacional da nova compa-
nhia. Será o primeiro contato real da BRF com o mercado.

Mas quem vai ditar as regras na BRF? Executivos e
analistas de mercado ouvidos por Época NEGÓCIOS não
têm dúvida sobre a predominância da cultura da Perdigão.
"Basta olhar a composição do conselho para saber quem
vai ser professor e quem vai ser aluno ali dentro", afirma
Fernando Carneiro, diretor do Altman Group, consultoria
que representa o interesse de investidores minoritários.



O conselho da BRF será formado por oito representantes da
Perdigão, três da Sadia e mais um independente, ainda in-
definido. Para Renato Bernhoeft, consultor especializado
em empresas familiares, a simples composição acionária
da Brasil Foods já indica a prevalência do "estilo Secches".

Nos últimos anos, a Perdigão, sob a batuta de Sec-
ches, cresceu, profissionalizou a gestão, aumentou o port-
fólio de produtos, reforçou a área de exportação. Desde
a virada do milênio, adquiriu participações e o controle
acionário de quase uma dezena de companhias no Bra-
sil e no exterior. Gradativamente, deixou de ser uma em-
presa de aves e suínos para se tornar uma indústria de
alimentos com posições em massas, margarinas, carne
bovina e lácteos, entrando até mesmo no segmento de
ração animal. Sob seu guarda-chuva hoje estão marcas
como Batavo, Eleva (dona da marca Elege) e Cotochés.

A Sadia, por outro lado, começava a acumular proble-
mas de ordem administrativa - embora exibisse marcas
ainda mais fortes e mantivesse o status de referência ope-
racional e tecnológica para o setor. É uma empresa familiar,
com uma centena de acionistas no bloco de controle, sem
uma gestão (de fato) profissionalizada, vista por analistas
e investidores com certo ceticismo pela ingerência dos con-
troladores no dia a dia da companhia. "A diferença entre
as duas é que na Perdigão a empresa é mais forte do que a
marca. Na Sadia, ocorre o contrário", diz um executivo que
acompanha de perto as duas companhias. Isso talvez expli-
que por que, na véspera da negociação, o valor de mercado
da Perdigão atingia R$ 7,5 bilhões. A Sadia valia menos da
metade: R$ 3,3 bilhões. Entre os analistas, a Sadia nunca
foi vista como um primor em boas práticas corporativas.

A crise que manchou a imagem e tingiu de vermelho o
caixa da Sadia devido aos prejuízos de R$ 2,6 bilhões com
derivativos, em 2008, foi o ápice de uma seqüência de proble-
mas de governança. Em 2006, após o malogro da oferta hostil
à Perdigão, Luiz Gonzaga Murat Júnior, então diretor-finan-
ceiro, foi acusado de usar informações privilegiadas e tran-
sacionar ações da Perdigão em plena negociação de compra.
Meses depois que Romano Ancelmo Fontana Filho, sobrinho
do fundador, também havia negociado papéis da Perdigão.

"A Sadia, por anos uma companhia-modelo em muitos as-
pectos, pagou o preço pelo descontrole da gestão financeira",
diz Antônio Bento, da consultoria francesa Solving. "Depois
do episódio Murat, os acionistas deveriam ter redobrado o
controle, mas não o fizeram." Em outubro de 2008, o ex-mi-
nistro Luiz Fernando Furlan, neto do fundador, Attilio Fon-
tana, e há seis anos afastado da Sadia, foi chamado de volta
para assumir a presidência do conselho. Sua missão declara-
da: encontrar uma saída para a crise. E essa solução passava
inevitavelmente por uma fusão - ou pelo abate. O desfecho foi,
na prática, uma operação de salvamento. Furlan também con-
venceu o clã de acionistas a pagar R$ 67 milhões pelo banco e
pela corretora Concórdia, que não interessavam à Perdigão. A
ótica financeira da Sadia, com a tesouraria orientada a gerar
resultados com aplicações no mercado financeiro, sai de cena.
A vocação da BRF é produzir alimentos. Como disse um acio-
nista: "Teremos mais razão e menos emoção". E menor risco: o
capitalismo brasileiro já não perdoa deslizes de governança.
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