
Mil e uma
possibilidades

AS DÚVIDAS DA

BRASIL FOODS PARA

ACOMODAR, NO NOVO

NEGÓCIO, TODAS AS

MARCAS E PRODUTOS

RESULTANTES DA FUSÃO

ENTRE SADIA E

PERDIGÃO

{Marcos Graciani}

A recente fusão entre Perdigão e Sa-
dia traz mais uma vez à tona um

velho e complexo problema do brandíng.
a arquitetura de marcas. No anúncio da
criação da Brasil Foods, o copresidente
Nildemar Secches avisou que não está
prevista nenhuma mudança na estraté-
gia de comunicação das antigas rivais.
"Elas têm vida própria. Para o consumi-
dor, tudo ficará igual',' garantiu Secches.
Porém, promessas em tom tranquilizador

já viraram praxe logo após o anúncio de
fusões e aquisições dessa magnitude. E
nem sempre as coisas funcionam exata-
mente como são ditas no calor do fecha-
mento do negócio.

Itaú e Unibanco garantiram a coe-
xistência das grifes, mas ninguém tem
dúvida de que, mais hora, menos hora,
prevalecerá uma única delas. No caso da
Brasil Foods, a chance de que tudo conti-
nue como está - ou de que haja mudan-



ças mínimas - é concreta. Essa é uma
entre algumas hipóteses aventadas pelos
especialistas em branding ouvidos por
AMANHÃ. Mas o fato é que não há um
consenso sobre como a nova gigante bra-
sileira dos alimentos vai trabalhar todas
as suas marcas. Há uma série de particu-
laridades muito próprias desse negócio
que turvam o cenário e inibem a firmeza
das previsões. Além disso, a transação
precisa da aprovação do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Económica
(Cade), que pode exigir a venda ou elimi-
nação de uma ou mais marcas.

Sadia e Perdigão se tornaram quase
empresas-espelho. Para praticamente to-
dos os produtos de uma, há itens concor-
rentes da outra. Ambas vendem carne
de frango e de suínos para o exterior.
Ambas cresceram no mercado interno,
apostando nos alimentos industrializa-
dos. Tudo isso em um movimento quase
sincronizado. Se Sadia lançava pizza, logo
a Perdigão tirava a sua do forno. Se a Per-
digão despejava lasanha no supermerca-
do, em seguida a Sadia preenchia a
gôndola vizinha. Hoje, juntas, as compa-
nhias somam nada menos do que 22 mar-
cas e 3 mil produtos. (Procuradas, as
empresas alegaram impossibilidade de
falar para esta reportagem, em função do
"período de silêncio" imediatamente pos-
terior à fusão).

Sadia e Perdigão se assemelham tam-
bém por terem desenvolvido uma estru-
tura eminentemente monolítica. Isto é, a
marca corporativa assina praticamente to-
dos os produtos - ainda que, mais recen-
temente, a Perdigão tenha adquirido mar-
cas que atuam de forma independente,
como Batavo e Elegê. As submarcas que
acompanham os produtos Perdigão e
Sadia em geral aparecem de forma dis-
creta, e o destaque vai para a grife-mãe.

Mesma coisa
Com a fusão, o topo da estrutura

arquitetônica inevitavelmente vai mudar,

A construção da Brasil Foods
Analistas ouvidos por AMANHÃ traçam várias possibilidades para
a arquitetura de marcas da companhia

Hipótese 1. Continua tudo como está
Sob o guarda-chuva da BRF, Sadia e Perdigão seguem se engalfinhando

nos mesmos segmentos, nos quais as duas companhias atuam com
posicionamento bastante parecido. Assim, não se abrem brechas para con-
correntes. O Cade pode inviabilizar esta hipótese, se exigir a venda ou elimina-
ção de marcas e produtos.

Hipótese 2. Marcas ganham novo posicionamento
As companhias mantêm a maioria das marcas e produtos, mas mexem no

posicionamento de alguns deles para evitar o choque díreto. Sadia poderia virar
uma marca Premium, enquanto Perdigão teria o preço como diferencial.

Hipótese 3. Algumas linhas de produtos somem das gôndolas
Neste caso, a empresa elimina uma boa quantidade de produtos em seg-

mentos em que há sobreposição, apostando em apenas uma marca. Não está
descartado, nesta hipótese, que um produto pertencente ao portfolio da Perdi-
gão vire Sadia ou vice-versa.

Hipótese 4. Uma das marcas desaparece em benefício da outra
A Perdigão, por exemplo, deixa de existir e a companhia aposta todas as

fichas na Sadia - marca reconhecidamente mais forte. Cenário pouco prová-
vel. Especialistas dizem que a hipótese não é absurda. Mas seria algo para dez
anos ou mais.

já que a grife corporativa passa a ser Bra-
sil Foods. Nesse ponto, há consenso: no
mercado brasileiro, o nome da nova com-
panhia deve sair dos holofotes com al-
guma urgência. Na opinião dos analistas
ouvidos por AMANHÃ, é importante
que a Brasil Foods não ganhe tanta ex-
posição quanto Sadia e Perdigão. O ide-
al é que ela seja uma marca utilizada em
ações institucionais, na relação com os
investidores ou com o governo. 'Acho
que a Brasil Foods deveria sumir o mais
rapidamente possível do campo de vi-
são do consumidor, pois ela passa a de-
sagradável sensação de que tudo é a
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tor da Troiano Consultoria.
Existe a especulação de que a mar-

ca BRF será usada na atuação da com-
panhia no exterior. No entanto, a Sadia
já está consolidada em vários dos mer-
cados em que atua. Na Rússia e em al-
guns países do Oriente Médio, como
Arábia Saudita, a companhia disputa a
liderança em vários segmentos, como
frango e suíno industrializados. Já a
Perdix, nome que a Perdigão criou para
usar mundo afora, não teve tanto suces-
so. "Digamos que descubram que Sadia
é mesmo melhor lá fora. Tem de ter sa-
bedoria para abrir mão da marca pelo
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mesma coisa" sugere Jai-
me Troiano, sócio-dire-

bem do negócio" afirma o consultor
Marcus Paim, da consultoria



Secches e Furlan, durante o anúncio da fusão: o Juvenal sai de cena

de marca Ferreira Paim.
A maior dificuldade, porém, será

mesmo a atuação no mercado interno.
Uma primeira hipótese é de que o modelo
continue muito parecido com o atual. Ou
seja, de que Sadia e Perdigão sejam geridas
de forma independente, cada uma delas
mantendo a mesma lógica monolítica atu-
al. Ê para esse caminho que aponta a de-
claração do copresidente Nildemar
Secches. 'As duas marcas têm de continu-
ar concorrendo entre si. E a Brasil Foods
deve estimular até o acirramento dessa dis-
puta" defende Jaime Troiano. "É possível
que, a despeito de qualquer análise
operacional, muitas das marcas das duas
companhias coexistam em nome de uma
questão concorrencial. Tomar o caminho
inverso seria abrir mãode uma vantagem
competitiva" avalia André DAngelo, pro-
fessor de Mercadologia da PUC-RS e arti-
culista do blog Sr. Consumidor, do Portal
AMANHA.

A lógica aqui é de que, mantidas as
mesmas linhas de produtos e as mesmas
marcas, evita-se que outros concorren-
tes se aproveitem de brechas abertas por

eventuais mudanças na arquitetura da
BRF. Sadia e Perdigão somam fatias ge-
nerosas em diversos itens do segmento
de alimentos prontos, como lasanha,
pizza e frango empanado. Se, em um
exemplo hipotético, a companhia optar
por remover as pizzas congeladas da Per-
digão e apostar todas as fichas na Sadia,
isso não significa a transferência imedia-
ta de todo o share de uma para a outra.
Parte das vendas da pizza da Perdigão se
distribuiria entre outros concorrentes, No
segmento de pratos prontos, por exem-
plo, a BRF vai concentrar nada menos do
que 85% de market share. A retirada de
produtos desse segmento das gôndolas

poderia encolher a fatia (lembrando sem-
pre que há a chance de o Cade tomar
medidas para impedir concentração ex-
cessiva em certos mercados). "É preciso
achar uma estratégia para que um mais
um vire não um e meio, mas dois e meio"
sugere Troiano.

Dois táxis
Ocorre que a manutenção do mo-

delo monolítico de Sadia e Perdigão tal
como funciona hoje fere um princípio
repetido por muitos especialistas em
marketing: o de jamais ter produtos com
posicionamento idêntico, voltados à
mesma faixa de público e com seme-
lhante nível de preço. E o fato é que a
nova gigante dos alimentos possui vá-
rios itens no mesmíssimo espectro de
mercado. "Não se pode mandar dois tá-
xis para pegar um único passageiro no
mesmo lugar", compara Marcos Macha-
do, sócio-diretor da Top Brands, Para
José Roberto Martins, fundador da
GlobalBrands e coordenador do MBA
empresarial em Branding da FAAP, a
BRF deveria abrir mão de produtos em
que há concorrência direta antre Perdi-
gão e Sadia. "Nesses casos, os executi-
vos de marketing da BRF terão muito
trabalho" prevê Martins. "O ideal, em
teoria, é valorizar produtos que sejam
mais fortes e tenham condições de ga-
nhar mercado", ensina Ricardo Guima-
rães, diretor da Thymus Branding, em-
presa que prestou consultoria para a Sa-
dia até o ano passado.

"Um plano de arquitetura
de marcas bem-feito
é reflexo de uma boa
segmentação"
Eduardo Tomiya
Diretor da BrandAnalytics
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Portanto, uma segunda hipótese é a
de exterminação de uma boa parte de
itens de uma das marcas, evitando
sobreposições. Seguindo essa linha de
raciocínio, os estrategistas da BRF eli-
minariam produtos toda vez que hou-
vesse choque. O ramo das margarinas
seria um exemplo - aliás, este é um seg-
mento que deve ter modificações. Após
a fusão, a nova companhia passa a con-
tar com nada menos que oito marcas.
Qualy e Deline pertencem à Sadia.
Claybom, Delicata, Doriana (compradas
da Unilever em 2007) e Becel, à Perdi-

gão, que ainda comercializa as marcas
Borella e Turma da Mónica em parceria
com a cooperativa Coamo, do Paraná.
De acordo com especialistas ouvidos por
AMANHÃ, uma saída natural será ven-
der uma ou mais fábricas e ficar com
uma linha de margarinas mais reduzida,
medida que pode até mesmo inserir-se
em uma negociação com o Cade.

Uma vantagem da hipótese de eli-

À procura da química perfeita
A união de Brahma e Antárctica,

que criou a Ambev em julho de 1999, é
um caso de referência para o branding
brasileiro e é apontado como bench-
mark para a Brasil Foods. A multina-
cional da cerveja soube distribuir suas
marcas de forma que cada uma ganhas-
se terreno em diferentes públicos, ain-
da que todas vendam o mesmo produ-
to. A estratégia de comunicação não é
justaposta e tem focos diferentes. "Cada

uma delas fala para determinado con-
sumidor, com ênfase em determinadas
regiões e com mensagens diferentes",
ensina Alexandre Loures, gerente de
comunicação da AmBev. A estratégia
resulta de conclusões de vários estudos
e pesquisas. Nesses levantamentos, des-
cobriu-se, por exemplo, que o público
de Skol se identifica com inovação, van-
guarda e descontração. Já os consumi-
dores da Brahma são trabalhadores, que

Linha de produção da Ambev: um produto, muitos posicionamentos

marketing ou, mantido o mesmo custo,
cresce a verba de cada marca. Há tam-
bém ganhos operacionais com a simpli-
ficação na gestão. Menos executivos são
necessários, por exemplo. Fatura-se,
ainda, com a diminuição no número de
embalagens e outros materiais do tipo.
Em geral, todas essas possíveis sinergias
se encontram na alça de mira de empre-

batalham muito e dão bastante valor
àquele momento de parar e recarregar
as energias. Um perfil que está muito
presente nas grandes cidades. O con-
sumidor de Antárctica, por sua vez, é
aquele que gosta de ir com os amigos
ao bar e leva a vida de maneira mais
despreocupada e descontraída.

A estratégia, então, foi incorporar
esses valores às marcas. "Quando fala-
mos em Brahmeiro ou guerreiro, não
falamos do produto. São característi-
cas do próprio consumidor. Quando
falamos que a Skol é inovadora, van-
guardista, antenada para as tendên-
cias, não estamos falando só da mar-
ca, mas sim do perfil das pessoas", con-
ta Loures. "A chave do sucesso da
Ambev foi ter implementado com
muita disciplina a identidade de cada
marca, posicionando-as de modo pre-
ciso", resume Eduardo Tomiya, sócio-
diretor da BrandAnalyties. A compa-
nhia teve eficiência na exploração de
nichos, com as cervejas Premium. Esse
segmento, que representava menos de
1% das vendas quando houve a fusão
da Antárctica com a Brahma, hoje res-
ponde por 6% da receita.
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O maior problema da hi-
pótese do extermínio

amplo de produtos é

sários e executivos que realizam
fusões e aquisições.minar produtos e marcas é facilitar

o investimento em comunica-
ção. Das duas, uma: ou é possí-
vel reduzir o orçamento do



Com que roupa eu vou?
Existe mais de uma teoria sobre arquitetura de marca. Abaixo, está o esquema
que divide em três formatos: monolítico, assimétrico e independente.

ESTRUTURA MONOLÍTICA
Todos os produtos levam o mesmo nome. O caso clássico é a VirgiaAlém de

manter uma cultura interna coesa, este modelo mostra que a empresa possui múl-
tiplas competências. Também gera sinergia entre as ações de comunicação. Po-
rém, perde em precisão no posicionamento e na segmentação.

ESTRUTURA ASSIMÉTRICA

Modelo usado pela multinacional suíça Nestlé. Permite maior exatidão
no posicionamento, em comparação com o esquema monolítico. Mas man-
tém uma certa unidade entre os diferentes produtos, ao repetir o logotipo da
marca-mãe. Se mal gerido, pode gerar confusão.

ESTRUTURA INDEPENDENTE
A força deste modelo está na precisão do posicionamento e na possibili-

dade de uma comunicação de marca extremamente assertiva. Entre as des-
vantagens está o alto custo da publicidade, pois cada produto tem seu orça-
mento separado. É o modelo da Unílever.

exatamente o argumento favorável a
manter tudo como está. Ao tirar itens das
prateleiras, abre-se o flanco para outros
competidores. No longo prazo, porém,
essa alternativa mais radical se torna um
pouco mais verossímil. Em um horizonte
de dez anos, até mesmo a manutenção
de uma única marca - voltando a um mo-
delo monolítico puro - é possível.

Para o futuro próximo, a hipótese que
surge com mais força é a busca de alter-
nativas de segmentação que, ao mesmo
tempo, segurem os patamares de share,
mas evitem briga direta, como ocorre em
itens como embutidos, pizza, lasanha,
margarina, entre muitos outros. A alter-
nativa de reposicionar alguns produtos,
evitando perda de mercado, foi a utiliza-
da pela Ambev, apontada por especialis-
tas como uma referência importante para
a arquitetura da BRF. Depois de vender
algumas cervejas por exigência do Cade,
caso da Bavária, a companhia iniciou um
lento processo de reposicionamento das
marcas. É claro que, na mesa do bar, o
consumidor pede ou uma cerveja ou a
outra. Mas a Ambev conseguiu produzir
uma diferenciação entre as suas princi-
pais marcas. A Antárctica é mais consu-
mida em bares e ganha no preço, A Skol
é mais jovem e leve, dirige-se a um públi-
co mais inovador e descolado. A Brahma
é mais popular e se identifica com um
público mais maduro e urbano.

Existem, já, algumas sinalizações de
como poderia funcionar uma estratégia
de reposicionamento das marcas da Bra-
sil Foods. Não há dúvida de que a Sadia é
uma grife mais forte do que a Perdigão.
Em uma pesquisa de avaliação de marca
realizada por AMANHÃ e Interbrands,
em 2005, a Sadia apareceu como a grife
mais valiosa do sul, seguida exatamente
da Perdigão. No Prémio Reputação
Corporativa, que AMANHÃ realiza há
dois anos em parceria com a Troiano
Consultoria, a Sadia ganha disparado o
título de marca com maior prestígio em
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Santa Catarina. A Perdigão, cuja origem
também é catarinense, ocupa a terceira
posição. O ranking é fruto de uma pes-
quisa que mede a relação do público com
as companhias em cinco atributos dife-
rentes. A Sadia lidera em quatro desses
atributos, que revelam boa reputação,
mas também força mercadológica: Qua-
lidade dos Produtos, Admiração e Con-
fiança, Responsabilidade Social e Am-
biental e Histórico e Evolução da Em-
presa. Em vários segmentos de produtos,
os preços praticados pela Sadia já são um
pouco superiores aos da antiga rival -
entre eles, pizza, hamburger e empana-
do. Portanto, a ideia de posicionar a Per-
digão como uma marca mais econômica
e a Sadia em um segmento premium faz
muito sentido.

Nos recém-encerrados tempos de
disputa, a comunicação da Sadia explo-
rava exatamente o diferencial da quali-

"A BRFé uma solução
salomônica, pois acomoda
as marcas de forma a não
ter vencedores e vencidos"
Luciano Deos
Presidente da Abedesign e do Cad

va rebaixar o produto da concorrente.
Embora o outro copresidente da BRF,
Luiz Fernando Furlan, tenha avisado que
se foi o tempo do Juvenal, anunciando
um período de concorrência mais civili-
zada, é possível que seja mantido ou até
ampliado o degrau de qualidade entre os
produtos.

"Como as marcas são do segmento
de alimentos, e só de alimentos, há vários
caminhos para diferenciá-las, sem gran-
des percalços',' observa Marcus Paim, da
Ferreira Paim. Além do fator qualidade,

Aeronaves da Varig e Col: inicialmente, negócio causou confusão entre os consumidores

ser realçados para posicionar produtos,
como a diversidade de sabores. As pes-
quisas de mercado vão mostrar a cono-
tação de cada marca e ajudar a definir os
caminhos.

Para Luciano Deos, presidente do Gad
e da Associação Brasileira de Empresas de
Desígn, a forma como se deu o negócio,
com a criação de uma outra empresa, com
nova marca corporativa, facilita o proces-
so de redefinição de posicionamentos. "É
uma solução salomônica, pois acomoda
as marcas de forma a não ter vencedores e
vencidos" diz Deos.

Modelos
Uma companhia do setor alimentí-

cio que geralmente é citada como case
em estruturação de marcas é a M. Dias
Branco, que tem sede no Ceará e grifes
fortes em todo o país. Há seis anos, a
empresa adquiriu o grupo paulista Adria,
dono de marcas como Isabela, Basilar,
Zabet e a própria Adria. A empresa op-
tou por permanecer com os produtos
adquiridos e, para evitar sobreposição
das mesmas, decidiu posicionar geogra-
ficamente cada uma delas. Ou seja, os
produtos só disputam campeonato re-
gional, nunca o Brasileirão. "Mantendo
a força de cada marca regionalmente,
conseguimos maior proximidade com o
consumidor, preservando toda a histó-
ria e relacionamento obtidos até então"
assinala Álvaro de Paula, diretor de re-
lações com investidores do Grupo M.
Dias Branco. A Isabela, por exemplo, é
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dade. Com o bordão "Nem a

pau, Juvenal, a campa-
nha mais recente tenta- outros atributos podem



comercializada somente na Região Sul.
Hoje, a empresa possui mais de 700 itens
- e 90% da receita vem de 30 marcas. No
passado, houve até exclusão de marcas
por causa da sobreposição.

Na verdade, embora existam mode-
los teóricos, é difícil estabelecer uma re-
gra única para a arquitetura de marcas.
As companhias maiores, em geral, ado-
tam modelos mistos. Uma das divisões
teóricas existentes é a que propõe os
modelos monolítico, assimétrico e inde-
pendente. Como já citado, monolítico é
o esquema em que uma mesma grife é
usada para os mais diversos produtos ou
serviços. Um caso clássico é a empresa
britânica Virgin, que aplica o mesmo
nome em gravadora de música, distribui-
dora de CDs, companhia aérea, agência
de viagens e banco. No outro extremo,
está o modelo independente, no qual não
há qualquer ligação da marca-mãe com
os produtos. Enquadra-se nesse caso a
Unilever e a P&G, donas de dezenas de

bens de consumo - mais recentemente,
a Unilever passou a assinar com um dis-
creto "U" a comunicação de seus produ-
tos, entre eles Orno, Rexona, Knorr,
Kibon e Maizena. Na coluna do meio fica
uma mistura dos dois formatos: o mode-
lo assimétrico. O exemplo clássico é a
Nestlé, cuja marca-mãe assina ora discre-
tamente, ora com maior destaque, todos
os produtos. Em alguns, o prefixo reme-
te diretamente ao nome da multinacional,
como em Nescau ou Nescafé. Em cho-
colates como Alpino e Galak, aparece um
discreto logo da Nestlé.

O modelo monolítico é considera-
do o mais complexo de gerir, pois o
mesmo atributo de marca circula em
diferentes produtos. No caso da Virgin,
por exemplo, os atributos utilizados
para competir no mercado da aviação
são semelhantes aos da gravadora e da
instituição financeira. A vantagem é a
sinergia da comunicação, que permite
um investimento menor com retorno

Produtos exportados pela Sadia: ainda está indefinida a marca para o mercado externo

maior. Afinal, a companhia aérea tam-
bém propagandeia o banco, que tam-
bém divulga a loja de música.

De outra parte, ostentar uma mar-
ca específica para cada segmento gera
ganhos de posicionamento. "Um
portfolío de marcas maior permite mais
precisão nas ações de comunicação" ga-
rante Eduardo Tomiya, diretor da
consultoria BrandAnalytics. Nos mode-
los independente e assimétrico, a marca
é uma lanterna potente que ilumina exa-
tamente o ponto que se quer. Com o
modelo monolítico, a luz parte de um
canhão virado para o céu, que ilumina
mais, com menor exatidão. "Em geral,
um plano de arquitetura de marcas bem-
feito é reflexo de uma boâ segmentação','
aponta Tomiya. "Historicamente, tem
ocorrido uma migração do esquema de
marcas independentes para a monolítica"
diagnostica Ricardo Guimarães, da
Thymus Branding. A HP fez exatamen-
te esse movimento. A companhia tinha
137 marcas diferentes e reduziu tudo
para apenas uma.

O erro na adequação do posiciona-
mento pode ser mortal, como provam
más experiências do passado. Foi o que
ocorreu logo depois que a Gol adquiriu
a Varig, há dois anos. O resultado foi
uma mistura de marcas e produtos que
deixou os consumidores confusos. Era
comum o sujeito comprar uma passa-
gem emitida pela empresa aérea de
Constantino Júnior, mas, na Hora H, en-
trar em uma aeronave da Varig. Ou en-
tão, o que é mais confuso, um vôo da
Gol, em um avião da Gol, a tripulação
aparamentada de uniformes da Varig,
"Uma empresa de apelo popular com-
prou uma grife de maior status e não
soube utilizar este ativo" aponta Daniella
Giavina-Bianchi, diretora de estratégia
de marca da Interbrand. Ê quase como
comprar um produto da Sadia e, dentro
da embalagem, encontrar uma lasanha
da Perdigão.
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