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N O DIA 19 DE MAIO, QUANDO AS
duas mais tradicionais processadoras
de aves e suínos do Brasil, Perdigão e
Sadia, anunciaram oficialmente que
ambas se tornariam uma - a Brasil Foo-

ds (BRF) -, ouviu-se o ranger dos dentes de diferentes se-
tores. Afinal, a BRF deverá se consolidar, no curto prazo,
como a maior produtora e exportadora mundial de car-
nes processadas, segunda maior indústria alimentícia do
país e décima maior empresa de alimentos das Américas.

O Cade - Conselho Administrativo de Defesa
Econômica ainda analisa a proposta de união, ve-
rificando se há concentração de mercado que pre-
judique concorrentes e consumidores. A formação
de um gigante do setor alimentício afetará, obvia-
mente, os 19 mil criadores agora vinculados à BRF.



Eles perderão poder de barganha ou
ganharão com o fortalecimento da nova
empregadora? Se o impacto da notí-
cia provocou nos integrados o receio
de menor flexibilidade de negociação
com a BRF, o sentimento atual é de
otimismo, justificado pela solidez da
companhia. Em Santa Catarina, ber-
ço da Sadia e da Perdigão, o discurso
é repetido por criadores de ambos os
lados. Oreste Guerreiro, presidente da
Cooperavisu, cooperativa que reúne há
25 anos todos os integrados de frangos
e boa parte dos de suínos da Perdigão,
acredita que a mudança trará mais que
segurança aos criadores.

Nos sistemas de integração em geral,
a empresa fornece ao criador os pinti-
nhos ou leitões a ser alimentados ou "terminados",
ração, medicamento e assistência técnica. Cabe ao
integrado os investimentos em instalações, maqui-
nário, gastos com gás, maravalha (lascas de madeira
jogadas no chão para formar a "cama" do aviário),
carregamento do frango e reformas das estruturas
em caso de sinistros.

Entretanto, os integrados da Perdigão do estado
trabalham há anos num sistema mais vantajoso. Por
iniciativa da Cooperavisu, seus mais de 3.200 asso-
ciados contam com fundos formados por repasses
da companhia (cerca de 4,5% do valor padrão pago
por cada lote de aves), pela receita obtida com a loja
de equipamentos da entidade e com o serviço de má-
quinas prestado a terceiros. Essas reservas custeiam
30% do plano de saúde contratado pela organização,
30% do valor cobrado pela assessoria topográfica
para elaboração da reserva legal, seguro dos aviários,
entre outras operações.

Há menos de um ano, a cooperativa conquistou à
companhia subsídio para os três itens mais custosos
da avicultura: maravalha, gás e carregamento do
frango. Em um ano, um criador pode gastar até R$
13 mil para trocar toda a cama de um aviário de 125
metros de comprimento. Quanto ao fornecimento
de gás, a Perdigão prove 1.380 quilos de produto por

ano, por avicultor, volume médio necessário à en-
gorda dos seis lotes anuais de um aviário com 12 mil
frangos. O carregamento, antes realizado de forma
amadora, agora é feito por uma empresa especiali-
zada. Dos R$ 880 cobrados por lote transportado, o
integrado paga R$ 180.

Muitos integrados da Sadia, cientes das diferen-
ças entre as duas empresas e da participação na BRF
negociada para cada uma delas (62% para Perdigão,
38% para Sadia), vêm procurando a Cooperavisu, se-
gundo Guerreiro. "Há uma expectativa muito grande
por parte deles em saber se poderão usufruir dos mes-
mos direitos. A própria Sadia já havia nos procurado
para uma possível parceria", explica o presidente.

O integrado da Sadia em Arabutã, município
vizinho a Concórdia, Waldir Schoulten desconhe-
cia as variações entre as políticas adotadas pela
empresa e a Perdigão. Com um único aviário de

125 metros de comprimento, equipado com maquinário de última
geração, ele não se queixa de seus ganhos. Entre os melhores forne-
cedores da região, ele entrega frangos de 42 dias com 2,9 quilos, mais
que o atingido pela maioria de seus colegas. Ainda assim, Schoulten
simpatiza com a idéia de ter benefícios como o plano de saúde. "Se
houver possibilidade, vou atrás disso também."



A criação de uma gigante no setor pode significar
ainda o aceleramento da automação no sistema de
integração, na opinião de Orestes e outros associa-
dos da Cooparavisu. O cenário atual abrange de
empresários da Região Centro-Oeste com núcleos
de quatro aviários empregando equipamentos de
ponta a famílias de produtores responsáveis por
um trabalho totalmente manual. O conselheiro da
Cooperavisu, Alcides Borges, estima que, hoje, 50%
dos avicultores do pais trabalham com sistemas
manuais, 20% vêm trocando os equipamentos e
30% têm unidades altamente modernas.

Esse processo, prevêem, é irreversível. "Os
avicultores que antes contavam com mão de obra
familiar hoje vêem seus filhos indo para as cidades
estudar e não voltar mais. Sozinho, o casal só con-
segue manter o negócio se automatizar o sistema",

BRF em território nacional



argumenta Guerreiro. "Por isso, é preciso aperfeiço-
ar o acesso ao crédito por parte dos criadores."

O integrado da Perdigão Lucindo Flamia, de 58
anos, atingiu resultados que confirmam a necessi-
dade e as vantagens do uso de novas tecnologias.
Em 2002, ele ampliou seu aviário em Lacerdópo-
lis, SC, de 50 metros para 100 metros de compri-
mento e trocou antigos bebedouros, comedouros
e o sistema de gás por outros de última geração.
Investimento de cerca de R$ 40 mil, do qual ele
não se arrepende. "Antes da reforma, eu obtinha
um lucro de R$ 2 mil por lote de 50 metros. Hoje,
ganho entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil com o mesmo
volume", diz. Medo da fusão? "Na hora fiquei pre-
ocupado. Agora, até acho bom. Trabalho para uma
das maiores empresas do mundo."

Perspectiva semelhante tem o empresário Urba-
no Helmuth Hackmann. Herdeiro de uma empresa
de reflorestamento de pinus, ele fez o primeiro in-
vestimento para a criação de frangos para a Perdigão
em 1996, na propriedade em Capinzal, SC. Hoje,
com 15 aviários e familiarizado aos princípios em-
presariais, ele encara com tranqüilidade a fusão. "A
Perdigão tem uma boa política para os integrados e
isso deve se manter. Haverá um interesse maior em

Gigantes pela própria natureza

Integrados: aves + suínos

Vendas de aves
mercado interno (toneladas)

Vendas de aves
exportação (toneladas)

Vendas de suínos
mercado interno (toneladas)

Vendas de suínos
exportação (toneladas)

Receita bruta
mercado interno (milhões de reais)

Receita bruta
exportação (milhões de reais)

*Estimativa em função de número total divulgado pela BRF
** Volume inclui suínos e bovinos. Na composição da receita líquida, o segmento suíno responde por
l ,4% do total, e o de bovinos, 0,8%
Fontes: Sadia e Perdigão (dados referentes a 2008)
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UniãoPODE ACELERAR O PROCESSO DE AUTOMAÇÃO
DAS PROPRIEDADES DE INTEGRADOS, DIZEM PROFISSIONAIS DO SETOR.
NO SUL, MUITOS AlNDA TRABALHAM EM SISTEMA 100% MANUAL

desenvolver tecnologicamente os criadores, visando
à redução de custos com ração", argumenta. A con-
cretização de tantas estimativas positivas depende
não só do aval do Cade à operação ou do pagamento
de uma dívida em torno de R$ 10 bilhões, mas, ain-
da, da ampliação da presença brasileira no exterior,
inclusive nos mercados norte-americano e chinês,
visados pela BRF. Para o presidente da Abef - As-
sociação Brasileira dos Produtores e Exportadores
de Frangos, Francisco Turra, vários sinais apontam
para o êxito brasileiro nesse sentido. Nos últimos
cinco anos, segundo dados da entidade, nossas ven-
das externas de carne de frango aumentaram 37%,
saltando de 2,47 milhões de toneladas em 2004 para
3,6 milhões em 2008. A China, mercado há muito
cobiçado pelas processadoras nacionais, agiu efetiva-

mente em novembro, ao habilitar 22 frigoríficos do Brasil ao fornecimento
da carne, e em maio, somando à lista mais dois estabelecimentos. Essas
medidas levaram o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, a declarar,
no final de maio, que "tal abertura deve aumentar mais ou menos em 5%
nossas exportações este ano e, possivelmente, em 10% em 2010". Em junho,
a Doux Frangosul enviou 12 contêineres de frango ao país asiático, e, em
seguida, a Perdigão firmou a venda de mais 120 contêineres.

Outra joia na mira da BRF, o mercado norte-americano deu mostras
no último ano de já não ser tão inatingível como antes. A Abef tem um
encontro marcado para agosto, durante evento do setor em Foz do Iguaçu,
PR, com Jim Summer, presidente da Usapeec (a associação de exportadores
daquele país), a fim de discutir a aproximação dos maiores exportadores
mundiais. "As regras sanitárias seguidas por ambos são equivalentes. Só
falta o reconhecimento", afirma Turra.

Ariel Mendes, presidente da UBA - União Brasileira de Avicultura, lem-
bra outro aspecto relevante. "A produção americana aumentou pouco nos



últimos anos. Eles consomem basicamente peito
de frango e exportam o restante. Os produtores já
se questionam se não compensaria mais importar
carne de peito que exportar a maior parte do que
produzem." Turra também comenta do interesse,
no final de junho, da maior entidade importadora
de carnes do México (cliente cativo dos america-
nos) pelo produto do Brasil. "Já havíamos marcado
um workshop na embaixada brasileira daquele país
para junho, mas, em função do surto de influenza
A (H1N1), adiamos para outubro."

O consumidor estrangeiro não está na mira
apenas da BRF. "Empresas como Marfrig e Tyson,
focadas no mercado externo, devem acelerar o pro-
cesso de automatização de seus integrados", acredi-
ta Mendes, da UBA. Coincidência ou não, a Tyson
do Brasil, subsidiária da Tyson Foods, anunciou no
início de junho a obtenção de uma linha de crédito
do BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul, no valor de R$ 100 milhões, para
financiar a construção e a modernização de aviários
de cerca de 400 integrados das três unidades da
empresa, em Santa Catarina e no Paraná.

Longe do sul, no mais novo polo produtor de

Mercado mundial de aves
(mil toneladas)



carne de frango, o Centro-Oeste brasileiro, o perfil
do integrado muda, mas a reivindicação é seme-
lhante: a fusão suscita mudanças no sistema de
integração. Na região, 70% dos criadores não têm
a avicultura como única atividade econômica. Em
vez de engordar frangos em um ou dois aviários,
eles erguem vários núcleos de quatro instalações em
cada um. Ângelo Landim, presidente da associação
que congrega os cerca de 400 integrados da Perdi-
gão de Rio Verde, GO, a Aginterp, reage à notícia
da união com uma nova proposta: algum acordo
ou lei que regulamente os contratos de remunera-
ção, garantindo cobertura dos custos de produção
e transparência nos cálculos de rentabilidade de
todo o sistema de integração.

No caso dos associados à Aginterp, a Perdigão
cobre os gastos e assegura um lucro mínimo de
6%. Segundo Landim, os ganhos chegam a 25%,
mas a conta não é clara. "Temos algumas metas,
como a de conversão alimentar, e sabemos que, se
chegarmos ao mesmo peso usando menos ração,
ganharemos mais. Quanto, exatamente, nenhum
documento determina." Ainda assim, Landim reco-
nhece o lado bom de a empresa ter mantido a maior
fatia do bolo da Brasil Foods. "Até hoje (Perdigão)
sempre foram corretos e honraram seus compro-
missos. A torcida, inclusive dos empregados da
outra (Sadia), é que essa política permaneça."

Empolgação? Nem tanto

A
tolados em dívidas geradas

pela derrocada econômica

mundial e pelo surgimento

da influenza A (H 1 N 1), antes cha-

mada de gripe suína, os suinoculto-

res vivem um momento diferente

dos avicultores. O vice-presidente da

Federação da Agricultura de Santa

Catarina, Enori Barbieri, explica que,

se os criadores de aves se recupe-

raram mais rapidamente da crise, a

suinocultura ainda patina por ter um

ciclo de produção mais longo - de

pelo menos seis meses, em relação

aos 45 dias das aves - e vir nego-

ciando a R$ l ,65, em média, o quilo

de suíno vivo, quando seu custo de

produção estaria em R$ 2,30.

"Queremos a prorrogação das

dívidas e crédito para manutenção

das matrizes nas pocilgas", disse Bar-

bieri. Ele explica que os integrados

de suínos trabalham hoje com, no

mínimo, 100 fêmeas e praticamen-

te desapareceram os aviários com

menos de 12 mil aves. Fora dessas

dimensões, no entanto, há centenas

de propriedades familiares. Valdecir

Folador, presidente da ACSURS -

Associação de Criadores de Suínos

do Rio Grande do Sul, acrescenta:

"A fusão exigirá o uso de mais tec-

nologia na atividade. Mas, aqui no

estado, estamos descapitalizados".

O presidente da ACCS - Asso-

ciação Catarinense de Criadores de

Suínos, Wolmir de Souza, é mais oti-

mista. "A soma das duas indústrias

trará novas oportunidades, espe-

cialmente para o mercado externo,

o que deve elevar a demanda.

Mas o produtor precisa de melhor

remuneração." Folador, da ACSURS,

complementa: "Enquanto a Perdigão

incluía na planilha de pagamento

os custos e um percentual extra, a

Sadia trabalhava com um preço de

mercado".
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