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C
oube à atriz Marieta Severo, que faz o papel de
Dona Nenê no seriado A grande família, da TV
Globo, anunciar ao grande público consumidor,
no horário mais caro da TV, no dia 20 de maio,
a histórica "fusão" da Sadia com a Perdigão, as

duas maiores processadoras de carnes de frangos e suínos do
Brasil. Nova vovó-propaganda dos embutidos mais conhecidos
do país, D. Nenê ofereceu um aperitivo do que virá quando o
gigante alimentício Brasil Foods entrar em ação para valer.
Em seguida, voltou para a cozinha.

De agora em diante, comprar produtos Sadia ou Perdigão
deixa de ser um dilema dos consumidores. Os canais de TV
continuam veiculando o último comercial do presunto Sadia,
no qual a simpática Dona Elvira chega ao balcão da mercearia e
pede 300 gramas de presunto em fatias bem fininhas. Quando
o balconista lhe sugere levar "do outro", a velhinha pega na bo-
checha dele e diz, na maior intimidade: "Nem a pau, Juvenal!".
Mas, mesmo mantendo as respectivas identidades, operações e
campanhas promocionais até a aprovação da nova empresa, que
pode se arrastar até o final do ano, a concorrência entre Sadia e
Perdigão está em vias de extinção.

Saudada como a quarta maior empresa do país e uma das dez
maiores das Américas, a Brasil Foods é o resultado imprevisível
de uma reviravolta no mercado brasileiro de carnes de frangos e
suínos. Até pouco tempo atrás, por antigüidade e liderança nas
vendas, a Sadia é que era tida e vista como candidata natural a
engolir a Perdigão. Um inesperado erro administrativo fez da
Sadia uma das maiores vítimas brasileiras da quebradeira
provocada pela crise financeira internacional.

Consumida por um revés histórico com derivativos
cambiais, a Sadia entrou em situação penosa em outubro

passado, quando admitiu perdas cambiais milionárias
que resultariam num passivo da ordem de R$ 7 bilhões,
apontado no último balanço. Como não conseguiu sair
sozinha do buraco, teve de aceitar o abraço da vizinha
mais próxima e concorrente mais antiga. Ambas já se
conheciam de outras crises.

No início do século XXI, quando a Perdigão se
enredou após um racha entre os herdeiros do fun-
dador, Saul Brandalise, a Sadia esteve perto de
absorver a vizinha-concorrente, mas a nego-
ciação parou no meio do caminho.
No frigir dos ovos, o
controle da Perdigão
passou para um
grupo de fundos



de previdência liderados pela Previ, dos funcionários do
Banco do Brasil. Desde então, a empresa incrementou
a profissionalização da administração, com bons resul-

tados nos últimos anos. Na Sadia, o estilo familiar dos
Fontana e dos Furlan, herdeiros dos fundadores, também

vinha dando certo até o tombo dos derivativos. Agora, se
tudo correr bem, a Brasil Foods vai levar de quatro a cinco

anos para safar-se do contencioso acumulado pela Sadia em
sua aventura no mercado futuro de câmbio.

Outro desafio será definir como administrar duas
culturas empresariais que, apesar de similares nas

atividades e na origem catarinense, carregam
valores diferenciados desde as unidades de

produção até as embalagens dos respectivos
produtos. Quem pesa mais, o peru da Sa-

dia ou o chester da Perdigão? Pergunta
equivalente pode ser aplicada a deze-
nas de outros produtos, dos presuntos
às salsichas, desencadeando diferentes
respostas nos aviários, frigoríficos, su-
permercados, mercearias, restaurantes,
despensas e mesas do Brasil.

Domingos Martins, presidente do
Sindicato da Indústria Avícola do Pa-

raná e diretor do Frango a Gosto,
que abate 55 mil aves por dia em

Arapongas, PR, acredita que a
fusão Perdigão-Sadia é "mui-

to boa" para o mercado aví-
cola. Nas bases de produ-

ção, por exemplo, ele
está certo de que a

Brasil Foods não terá motivos para desfazer parcerias que a
Sadia mantém com os produtores para garantir suprimentos
para os mercados interno e externo (Martins ignorava que em
Chapecó, SC, foram demitidos 300 funcionários de um frigo-
rífico do grupo Sperandio, parceiro da Sadia).

Para o consumidor, ele acha que o desaparecimento da
concorrência Sadia-Perdigão vai abrir espaço para marcas
alternativas de pequeno, médio e grande porte. Ou seja, po-
de intensificar-se no mercado interno uma disputa que ho-
je envolve de fornecedores de produtos in natura a grandes
fabricantes de alimentos congelados. O deputado estadual
Ivar Pavan, em quarto mandato conferido por agricultores
familiares do Rio Grande do Sul, afirma que grandes e pe-
quenos não competem diretamente no mercado de alimentos
porque a pequena agroindústria está sufocada pela legislação
sanitária, que impõe a fiscalização municipal e não permite a
comercialização de sua produção fora do município.

Nos balcões frigoríficos dos supermercados do sul, a Doux,
que comprou a Frangosul, de Montenegro, RS, disputa es-
paço (usando a marca LeBon) não apenas com os produtos
da Sadia e da Perdigão, mas com duas marcas compradas
por essas - Batavo e Excelsior. No meio delas, o consumi-
dor encontra também produtos de expressão local ou regio-
nal, fornecidos por agroindústrias familiares de pequeno
ou médio porte. No início do primeiro semestre de 2009,
começaram a ser distribuídos nas cidades da Serra Gaúcha
os produtos da marca Macedo, cujo frigorífico em São Jo-
sé, SC, foi comprado em 2008 pela norte-americana Tyson
Foods. Criada em 1973, a marca Macedo tem boa penetração

na região metropolitana catarinense, mas somente agora
' começa a sair de seu território de origem.

Inconclusa, a fusão Perdigão-Sadia é uma incógnita que
se estende dos galpões rurais onde se criam os animais aos
balcões frigoríficos onde seus produtos são colocados à vista

dos consumidores. Se, por um lado, resolveu o problema da
Sadia, por outro, a fusão passou a configurar uma nova ame-
aça à diversidade produtiva e à concorrência sadia. "A lógica

do mercado é que os menores saiam perdendo porque as
fusões fazem os grandes reduzir custos e barganhar mais

com os varejistas", diz o técnico agrícola Pedro da Silva
Francisco, da Emater-RS, que dá assistência a pequenos
produtores rurais no nordeste gaúcho.
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