
Perdigão e Sadia geram um gigante alimentar
que assusta os pequenos varejistas

Geraldo Hasse

esmo estando em vias de

se transformar na Brasil

Foods, a Sadia mantém

no ar o comercial de presunto em

que a velhinha D. Elvira garante ao

balconista Juvenal que "nem a pau"

levaria o produto da concorrência.

Fica implícito que "o outro" é da

Perdigão, a outra empresa catari-

nense com se fundiu, em operação

anunciada em meados de maio.

Consumada a fusão ou que

nome tenha o negócio que ainda de-

pende da aprovação dos órgãos de de-

fesa da concorrência, a Brasil Foods

nasce como a segunda maior indús-

tria alimentícia do Brasil e a maior

produtora e exportadora mundial de

carnes processadas. Uma gigante de

R$ 22 bilhões de dólares e 110 mil

empregados.

Consumida por uma histórica

barbeiragem com derivativos cam-

biais - semelhante à que levou a

Aracruz a tornar-se uma empresa do

grupo Votorantim -, a Sadia foi por

alguns meses de 2008 e 2009 uma

espécie de alma penada do capita-

lismo brasileiro. Como não achou

nenhum "parceiro" que a ajudasse

a sair da fogueira, contentou-se com

a "fusão" com o concorrente mais

antigo, sob o patrocínio do BNDES,

que costuma apadrinhar as decisões

estratégicas de gigantes da econo-

mia brasileira. Tais megaoperações

de bilhões de reais deixam tudo

mais ou menos em casa pois, sendo

grandes exportadoras, essas empre-

sas atuam como fiadoras do modelo

econômico brasileiro, que depende

dos dólares obtidos no comércio in-

ternacional. ' '

Nesse contexto, o nome Bra-

sil Foods ajusta-se perfeitamente à

tendência de internacionalização de

grandes empresas brasileiras. Desde

o final da década de 1990, o capita-

lismo nacional criou grandes conglo-
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merados, mediante privatizações e/

ou fusões como as ocorridas nos se-

tores de bebidas (AmBev), mineração

(Vale), siderurgia (CSN) e telefonia

(Oi). A compra da Sadia pela Perdi-

gão é o maior negócio da história da

indústria da alimentação no Brasil.

À luz da história da indús-

tria brasileira de carnes de aves e

suínos, é surpreendente o desfecho

da histórica concorrência entre as

duas empresas fundadas no oeste de

Santa Catarina. Mais antiga, maior

e mais eficiente do que todas suas

concorrentes, a Sadia sempre teve

a Perdigão mais ou menos no papo.

Oito anos atrás, quando a Perdigão

atravessava séria crise, depois de

cindir-se devido a um racha entre os

Dona Elvira:
"Nem a pau,

Juvenal"

herdeiros do fundador

Saul Brandalise, a

Sadia esteve na imi-

nência de comprá-la.

Ambas chegaram a

formalizar uma ope-

ração conjunta de-

nominada Brazilian
Foods - uma parceria nas exporta-

ções que acabou ficando em banho-

maria, por uma natural desconfian-

ça entre as partes.

O impasse na Perdigão foi so-

lucionado mediante a transferência

Chester da Perdigão: sucesso de mercado

do seu controle acionário para um

grupo de fundos de pensão liderados

pela Previ, a caixa previdenciária

dos funcionários do Banco do Brasil.

O comando da empresa fundada em

Videira foi entregue ao economista

Nildemar Secches, que conseguiu

equacionar os principais problemas

e oferecer bons resultados aos acio-

nistas.

Também profissionalizada, a

administração da Sadia ressentiu-se

do afastamento do economista Luiz

Fernando Furlan, membro de uma

das famílias fundadoras da empresa

de Concórdia. Furlan saiu da admi-

nistração para emprestar sua lide-

rança aos governos Fernando Henri-
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que Cardoso e Lula, atuando vários

anos como ministro do Desenvolvi-

mento e Comércio Exterior. Na hora

da verdade, em maio último, o acio-

nista Furlan e o executivo Secches

apareceram juntos diante da mídia,

mas na realidade, tendo em vista os

valores em jogo, os dois já não têm o

mesmo peso na balança. Houve uma

virada na história.

Segundo correu no mercado, os

prejuízos da Sadia no mercado futu-

Tyson vai lutar
por liderança

partir de abril de 2009, a

Tyson Foods, a maior pro-

.cessadora mundial de carne

de frango, bovina e suína, passou a

atender o consumidor da Serra Gaú-

cha, colocando nos supermercados

locais cortes de frango congelados da

marca Macedo. A chegada à região

faz parte da estratégia da empresa

de expandir seus negócios no Sul do

País, assim como se tornar, em curto

espaço de tempo, uma das maiores

empresas avícolas do Brasil. Atual-

mente, os produtos Tyson são comer-

cializados, no Estado, em Porto Ale-

gre e Região Metropolitana.

Com um centro de distribuição

em Lages, SC, a empresa está otimizando sua capacidade de distribuição e

logística e se aliando a um distribuidor local para atender à Serra Gaúcha. "A

região é a primeira de uma série onde queremos nos tornar líderes", completa

Raphael Martins, diretor comercial.

Crescimento - com o intuito de aumentar a produção no Brasil e al-

cançar a meta de estar, em curto prazo, entre as cinco principais empresas

avícolas do País, a Tyson anunciou recentemente que está com vagas para

670 novos integrados, que irão abastecer as unidades de São José e Itaió-

polis, em Santa Catarina, e de Campo Mourão, no Paraná. Desta forma, em

2009, a rede de integrados saltará para 340 aviários. O turno de produção

da unidade São José também passará, em curto prazo, a operar em dois

turnos, abatendo 176 mil aves diariamente.

Com informações da Assessoria de Imprensa.

A rede saltará para 340 aviários

ro de câmbio resultaram num passi-

vo da ordem de R$ 7 bilhões. É um

buraco tão grande que, mesmo tudo

correndo bem, a Brasil Foods vai le-

var de quatro a cinco anos para sair

dele - com a ajuda do BNDES e mais

uma emissão de ações no valor de R$

4 bilhões.

A permanência das marcas

Perdigão e Sadia no mercado in-

terno representa um teste para a

sustentabilidade do capitalismo na-

cional num segmento empresarial

- o alimentício - coalhado de mul-

tinacionais. Praticamente sem con-

corrência, a Brasil Foods ficará com

quase 90% do mercado de massas

prontas, 70% das pizzas, mais de

65% das margarinas e 60% da oferta

de carne industrializada de frangos e

suínos no mercado brasileiro.

Está assim configurado um oli-

gopólio no setor de alimentos conge-

lados do país. A Brasil Foods é uma

típica empresa do Brasil moderno,

cuja eletrificação gerou um imen-

so mercado consumidor de produtos

guardados na geladeira e no frízer.

Nesse aspecto, a Sadia e a Perdi-

gão superaram as limitações que

condicionaram sua sobrevivência no

interior catarinense. Há mais de 50

anos, para vencer a distância dos

grandes centros consumidores, a Sa-

dia passou a transportar embutidos

de avião, inovação lembrada até hoje

por seu símbolo - um frango com ca-

pacete de velocista.

O presumível fim da competi-

ção entre as duas marcas pode ser

um problema maior do que a antiga

concorrência. A liderança isolada

pode levar à acomodação. De início,

acredita-se que a Brasil Foods vai

batalhar para conquistar espaços

mais privilegiados para suas marcas

nas redes de varejo. Consideradas

"seguidoras", todas as outras mar-
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cas deverão comer mais poeira do

que de costume. Mas o pequeno va-

rejo, para não sofrer na mão da Bra-

sil Foods, pode migrar para marcas

menores, que não têm o respaldo da

propaganda de TV mas chegam a

preços mais baixos ao consumidor.

Por aí pode recomeçar o jogo da

concorrência no setor de alimentos

congelados. De alguma forma, o gi-

gantismo carrega dentro de si o ger-

me do fracasso.

"Por enquanto nós estamos

na mão da Perdigão", diz um dos

sócios de uma mercearia de Osório,

RS. A família tem duas lojas e ope-

ra há 13 anos com muitas marcas de

congelados - quase todas compra-

das pelas duas grandes, reunidas na

Brasil Foods. Como exemplo, cita as

marcas Batavo e Excelsior, ambas

pertencentes à dupla Sadia-Perdi-

gão. Pelo depoimento deste comer-

ciante, que prefere não se identificar

com medo de represálias, fica claro

que o pequeno varejo, responsável

pelo abastecimento familiar em pe-

quenas comunidades, se sentiria mais

confortável se pudesse contar com

mais fornecedores. O comerciante

duvida que um pequeno frigorífico

possa prosperar num mercado domi-

nado por firmas gigantescas.
Fonte: ABEF - Associação Brasileira
de Exportadores de Frangos
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