
O CASAMENTO
DO ANO
Após cinco meses de negociações, a Sadia e a Perdigão apresentam ao
mundo a Brasil Foods, companhia que já nasce com um faturamento
anual de R$ 25 bilhões e um portfóllo composto por mais de

15 marcas. Mas como fica o marketing dessa multinacional
responsável pela criação de grandes ícones, como a

mascote Lequetreque, da Sadia, ou ainda
o famoso Chester, da Perdigão?

Por mais de seis décadas, Sadia e Perdigão tra-
varam uma verdadeira batalha de marketing em busca
da liderança dos segmentos de carnes, lácteos, mar-

garinas, massas, pizzas e congelados. A disputa
por uma maior fatia do mercado deu origem

a grandes clássicos, como o comer-
cial "Habernus Chester", de 1982,

ou ainda a velhinha e sua famosa
frase "Nem a pau Juvenal" pre-
sente no filme publicitário dos
presuntos Sadia.

Enojianto os produtos concor-
riam nas telas das tevês e nas gôndolas dos super-
mercados, nos bastidores a competição deu origem
a um namoro que, segundo os novos sócios Nilde-
mar Secches (presidente do conselho administrativo
da Perdigão) e Luiz Fernando Rorlan (presidente do
conselho ao1rninistrativo da Sadia), começou há dez
anos, Entre idas e vindas, as conversas sobre uma



possível união se intensificaram no final de 2008, após a
Sadia registrar perda de R$ 2, S bilhões com uma operação
de derivativos cambiais,
Realizada no último mês de maio, a fusão deu origem à
Brasil Foods, ou BRF, uma companhia que já nasce com
um faturamento de R$ 25 bilhões, um portfólio de 3,2 mil
itens e mais de 15 marcas. "Não houve venda e sim urna
fusão, resultante do crescimento da divida da Sadia a partir
de setembro de 2008. Estamos criando uma empresa que
vai disputar o campeonato mundial e não apenas torneios
regionais", comentou Furlan durante a coletiva de impren-
sa para o anúncio da fusão, "Esse acordo abre uma visãc
estratégica para que no faturo a nova companhia assuma
um protagonismo que ultrapasse as divisas do Brasil por
meio de uni processo de capitalização e eliminação de di-
vidas de curto prazo."
Ocupando a terceira posição do ranking das maiores
empresas exportadoras do País, atrás de Vale e Petro-
bras, a BRF começa agora a integrar as operações de
duas gigantes brasileiras no setor alimentício, "Não tere-
mos alteração de portfólio; o que passaremos a oferecer
com essa integração é um melhor serviço por conta da
sinergia que passará a existir entre as duas empresas. Os
produtos e marcas tanto da Sadia quanto da Perdigão vão
permanecer no mercado", acrescentou Secches, "BRF é
nossa marca institucional, que vai nos ajudar a crescer
no mercado externo. Cada uma de nossas marcas, Sa-
dia, Batavo, Perdigão, Qualy, Doriana, Rezende etc., tem
a sua comunicação própria no Brasil, que permanecerá
inalterada, porque essas marcas são grandes ativos da
empresa." Como na maioria das categorias em que as
marcas competem a Sadia lidera, seguida da Perdigão, a
união faz com que a nova companhia registre market sha-
re superior a 70% em itens como lingüiça, peru congela-
do, margarina, presunto e mortadela. Assim, mesmo com
todo o esforço dos executivos da BRF em demonstrar
que todas as marcas serão mantidas, essa é uma meta
impossível de ser alcançada, já que dificilmente o acordo
será aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cadê) sem qualquer tipo de restrição para
evitar a concentração de mercado,
Embora a históna mostre que fusões desse porte levam
anos para transformar a teoria em prática, o dia a dia dos
negócios aponta que algumas decisões, principalmente,
na área do marketing, precisam ser tomadas em caráter
de urgência, já que o clima dentro das duas empresas
mudou completamente após o nascimento da BRF En-
quanto na Perdigão funcionários comemoram a compra
da concorrente, na Sadia a apreensão parece ter invadido



História da Perdigão

• • Agora, as empresas irão construir
um piano de marketing conjunto e c
que antes gastavam na elaboração de
preços promocionais como com-
petidoras diretas, hoje não tem mais
sentido, já que a competição deixa
de existir por conta de uma sinergia
maior entre os negócios. Com isso, o
consumidor tem .seu poder de barga-
nha diminuído. O portíólio sofrerá um
reajuste, mas, diferentemente do que
tem ocorrido no mercado financeiro, as

marcas tradicionais da BRF não deixarão de existir. A Sadia apre-
senta uma gestão de branding e um piano de marketing mais
estruturados do que a Perdigão, que tentou de forma tardia iniciar
uma gestão de marca. Acredito que a nova companhia traçará
uma estratégia diferente de atuação em cada categoria, como
fez a Unilever. A empresa chegou a ter mais de 1,4 mil marcas
de tantas aquisições mundiais que fez ao longo das anos. Esse
número foi reduzido para 300 marcas, dando preferência para
marcas globais. Junto com o número de itens, a BRF também
tende a reduzira verba de marketing de Sadia e Perdigão, já que
em muitas categorias e/as deixarão de competir diretamente. Em
outra frente, algumas marcas deverão adotara mesma estraté-

gia da Havaianas, que comprou a Dupé e posicionou a marca
como um produto básico, para não brigar por preço com a
concorrência e conquistar um público maior. J J
Marcelo D'Emidio, chefe do departamento de marketing
da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)

não só os corredores cie suas fabricas como os pontos
de venda, com promotores das duas marcas brigando
por mais espaço nas gôndolas dos supermercados,
Assim, enquanto a atriz Marieta Severo anuncia na mí-
dia o surgimento da mais nova multinacional brasileira,
um complexo plano de reestruturação começa a ser
traçado por consultores especializados em gestão de
marcas. O objetivo? Definir estratégias claras de atu-
ação das marcas em cada categoria, evitando assim
abrir espaço para a concorrência no mercado nacional,
"Queremos lançar novos produtos para capturar esse
imenso mercado que ainda existe no Brasil de pessoas
que não têm acesso aos produtos processados deriva-
dos de carne", informou o presidente do conselho ad-
ministrativo da Perdigão,
"Durante todos esses anos, a Sadia investiu muito mais
em marketing do que a Perdigão, Mas mesmo tendo
um posicionamento de marca melhor, tem mais a per-
der com esse acordo, porque pode vir a se transfor-
mar em uma Antarctica (que com a criação da AmBev
deixou de disputar a liderança de mercado e passou
a ser a marca de combate da companhia) e começar
a morrer", comenta o historiador do marketing Nelson
Cadena. '!A concorrência é saudável para as marcas e,
principalmente, para o consumidor, que após a fusão
tem a impressão de que produtos, antes concorrentes,

969-E lançado o
famoso hambúrguer Sadia,
que junto corn outros itens,
como salsichas, almôndegas
e quibes. passou a ser
produzido em São Paulo,
propiciando o ingresso
da marca no segmento
cie alimentos semiprontos
congelados.



agora são iguais. Com isso, o conceito de "S" de Sadia,
de sabor, de saudável, enfraquece."
O fato é que a marca Sadia começou a perder valor no
ano passado, quando passou a ter problemas de liqui-
dez no curto prazo, devido a suas aventuras no mer-
cado financeiro. O reflexo dessa vulnerabilidade está
registrado no ranking da BrandAnalytics. Este ano, a
Perdigão passou a ocupar a 10a posição, com um va-
lor de marca estimado em R$l, l bilhão e um aumento
de 9% em relação ao levantamento do ano anterior. Já a
Sadia registrou uma perda de valor equivalente a 16% e
hoje ocupa a 17a colocação do ranking, sendo avaliada
em R$ 758 milhões, contra os R$ 904 milhões que che-
gou a valer em 2007. '!Ainda assim, quando analisamos
a proporção do valor da marca em relação aos demais
valores das empresas, concluímos que a marca Sadia
eqüivale a 10,9% do valor total da companhia, enquanto
a marca Perdigão corresponde a 11,7%. É uma peque-
na diferença, o que indica que as duas estão no mesmo
patamar de atributos", comenta o diretor geral da Bran-
dAnalyiics, Eduardo Tbmya.
Ele explica essa diferença mínima entre as duas con-
correntes: "A Sadia sempre trabalhou sua imagem da
porta da fábrica para fora, com fortes investimentos em
produtos, comunicação e canais de distribuição. Seu
grande destaque é a marca." Já a política adotada pela

m m Chega de espionagem, de disputa na
gôndola, de guerra de preços, de marketing
de guerrilha, do sobe e desde na Bovespa
e de confusão na mente do consumidor É a
famosa teoria do ''Oceano Azul' (livro de W.
Chan Kim e Renée Mauborgne), segundo a
qual a criação da marca mãe BRF comunica
claramente ao mercado sua missão: eliminar
diferenças, deixar qualquer rivalidade de
lado, unir forças e agregar características
complementares de duas arquirrivais, que
juntas, por curto ou longo prazo, navegarão
um novo oceano, de águas mais calmas,
sem a constante concorrência acirrada e, por vezes, sangren-
ta. A névoa negativa que pairava sobre a Sadia precisava ser
dissipada para que a marca não fosse diluída em termos de
percepção de valor. Enquanto a Sadia tentava minimizar seus
problemas, a Perdigão deu início a urna curva ascendente
de imagem, com o amadurecimento e a revitalização de sua
marca por meio da nova campanha criada pela Y&R. Agora, a
BfíF começa a analisar o mercado para ver quais marcas se
sobrepõem e assim organizar seu portfólio, que poderá ser
estruturado por estilo de vida, preço ou categoria, Quem ga-
nha com isso? A concorrência, que está pronta para aproveitar
esse momento de hiato da fusão. Não basta apenas colocar
a Marieta Severo na tevê para falar com a dona de casa, é
preciso desenvolver uma estratégia c/e marketing para sinalizar
ao público interno e aos representantes da marca qual será o
rumo dos negócios. J J

Jeaninne Carvalho Mettes,

sócia e fundadora da Brand Up



C C "Do ponto de vista do consumi-
dor, essa fusão não é boa, pois gera
concentração de mercado, o que
sempre favorece o vendedor e nunca
o comprador. O poder de barganha
sai das mãos do público intermediário
e passa para as mãos da indús-
tria. Acredito que a BP.F- vai acabar
ficando com três marcas: a Sadia.
que deverá aumentar os preços para
se transformar em uma marca mais
eiitizada; a Perdigão com produtos

para as c/asses B e C+; e a Batavo, com um posiciona-
mento voltado para a classe C. Linhas com mais de 80%
de participação de mercado terão que ser descontinuadas,
mas não acredito que o Cadê barre essa fusão, até porque
se a anáiise fosse apenas técnica, essa fusão seria tão
inviável quanto a união da Antarctica com a Brahma. Para o
oonsumidêt, quanto mais marcas atuando em um mesmo
segmento, melhor. O ideai é ter em cada categoria uma
marca líder e outras nove desafiantes, uma concorrência
que gera produtos melhores vendidos a preços mais jus-
tos. Mas o Brasil ainda possui uma economia fechada, que
estimula um consumo de massa igual ao que ocorreu nos
Estados Unidos durante as décadas de 50 e 60. Aqui, a
concentração de mercado está presente em vários setores
da economia, como a área de varejo. Ainda praticamos a
venda e não o marketing de relacionamento. Essa é uma
realidade que deverá mudar nos próximos 20 anos. 3 9
Ricardo Moreira, mestre em
administração & marketing do Ibmec-MG

Perdigão seguiu o caminho inverso: "Seus investimen-
tos são voltados para dentro da fábrica, na melhoria das
operações, no desenvolvimento de capital humano e na
prática de uma gestão financeira", compara, Citando
o exemplo da AmBev, Tbmya acredita que essa fusão
pode combinar as duas culturas de maneira vantajosa
para ambas as marcas, "Dentro do portfólio da AmBev, a
Antarctica se transformou na marca de combate usada
pela companhia contra as ameaças de outras cervejas,
como a Kaiser, A estratégia abriu espaço para Brahma
e Skol competirem no segmento premium." Ele lembra
ainda que quando a BrandAnalytics começou a fazer o
ranking das marcas mais valiosas, Antarctica, Brahma
e Skol não possuíam um valor representativo frente aos
bancos. 'Agora, Skol ocupa a 4a posição, Brahma está
na 7a colocação e Antarctica aparece em 8° lugar. A
Skol, por exemplo, hoje vale R$ 4 bilhões, o que repre-
senta quase um terço da marca mais valiosa do Brasil, o
Bradesco." (Ver ranking na página ao lado).
Como a arquitetura das marcas tende a resultar do
tipo de segmentação a ser adotada pela BRFi Tomya
prefere não arriscar uma previsão de como ficará o
portfólio da companhia, mas apresenta algumas pos-
sibilidades: "Caso a segmentação ocorra por mer-
cados, Rezende e Wilson (que pertencem à Sadia)
podem se tornar marcas de combate, enquanto Sá-

markeüng



dia e Perdigão são posicionadas como premium, de-
pendendo da categoria e da localidade." No exterior,
por exemplo, a Perdigão atua com diversas marcas,
como Plusfood e Perdix; já em mercados como a Rús-
sia, a marca Sadia é sinônimo de frango, o que pode
fazer com que no exterior a segunda prevaleça so-
bre a primeira, "Em uma fusão não há como fugir de
urna otimização de custos e a conseqüente redução
do portfólio, já que dentro das duas empresas exis-
te espaço para isso", adianta Tomya, "Seja qual for a
opção da BRfi o ranking das marcas mais valiosas
tende a sofrer grandes variações em 2009, por conta
das inúmeras fusões e aquisições que têm ocorrido
no mercado nacional, como Itaú e Unibanco,"
Com o intuito de saber se o casamento entre Sadia e
Perdigão terá um final feliz, a Marketing entrevistou
consultores, professores e especialistas em brari-
ding e comunicação. Muitas das opiniões são diver-
gentes quanto às manobras de marketing, mas todos
concordam em um ponto: a partir de agora, Sadia e
Perdigão terão que caminhar juntas.., na alegria e na
tristeza, na saúde e na doença! E
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