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Primeiro a cair,
primeiro a subir

F
oram necessários dez
anos de conjecturas
e a perda de R$ 2,5
bilhões de reais em

derivativos para inverter a
ordem dos fatores e acelerar

o processo. Mas, finalmente,
no dia 19 de maio, Perdigão
(N° 82 do Ranking das 500
Maiores Empresas da Amé-
rica Latina) e Sadia (N° 89)
fundiram-se dando origem à

maior empresa de alimentos
da América Latina (e uma
das dez maiores do mundo), a
Brasil Foods, com faturamento
anual líquido superior a US$ l0
bilhões. O ranking de América-

Economia reflete as posições de
mercado em período anterior
à concretização do negócio.
Mas, seria impossível ignorar
a mudança no topo do ranking
e os impactos do negócio, que
depende agora da aprovação
de órgãos reguladores de
concorrência.

A fasão permitirá ganhos de
competitividade principalmente
em logística, no Brasil e lá fora.
Mas há a preocupação de que
a nova companhia possa impor
preços em diversos segmentos
de alimentos industrializados
- carnes resfriadas, carnes
congeladas, massas e pizzas
semi prontas. "Em média,
eles são donos de 70% desses
mercados. Na medida em que
se fundem, ficam ainda mais
fortes", avalia Renato Prado,
analista da Fator Corretora.

Por conta disso, ainda que a
Brasil Foods negue a intenção
de usar seu poderio econômico
para ampliar margens, Prado
afirma que faria sentido o
Conselho Administrativo de
Defesa da Concorrência (Cade)
condicionar a fusão à venda
de algumas marcas no Brasil.
No segmento de lácteos, onde
apenas a Perdigão atuava, e lá
fora, porém, não deve haver
restrições, diz o analista.

Mas não são só Sadia e Per-
digão que têm motivos para
comemorar. Desde o início do
ano, os preços das principais
commodities agrícolas exporta-
das pela América Latina vêm se
recuperando bem. As cotações
médias mensais do açúcar no
mercado internacional, por
exemplo, estão hoje acima
do patamar máximo do ano
passado, alcançado em agosto.
Enquanto soja, milho e trigo
acumulam, de janeiro a maio



deste ano, altas aproximadas
de 28%, 13% e 10%, respec-
tivamente. Desempenhos bem
melhores que o do índice Dow
Jones no período.

"É óbvio que ainda existem
problemas sérios, como a que-
bra de safra no Rio Grande do
Sul, que tem impacto impor-
tante na produção brasileira.
O algodão não vai tão bem e
a exportação de frutas (man-
ga, maçã, uva e goiaba) foi
bastante afetada pela crise. A
Argentina também sofre mui-
to", diz José Maria Ferreira da
Silveira, professor do Instituto
de Economia da Unicamp.
"Mas, o preço das proteínas
tende a subir", enfatiza. Algo
que acontece, em parte, por-
que a China, menos afetada
pela crise, ainda é a grande
responsável pelo crescimento
da demanda mundial. E, em
parte também, pelo fato de se
tratar de um setor de bens in-
dispensáveis, tradicionalmente
menos afetado em recessões. O
risco, assim, seria apenas o de
troca de produtos mais caros

por outros mais baratos.
No setor de carne, os únicos

que enfrentam mais dificuldade
são os produtores de suínos,
devido ao medo (até agora
infundado) da "gripe suína".
"Os preços da carne de frango
estão se recuperando bem. Os
da carne de boi já se recupe-
raram e parecem manter essa
tendência", afirma o professor
da Unicamp.

Além disso, segundo José
Vicente Ferraz, diretor Técnico
da Agra/FNP, consultoria em
agronegócios, grandes concor-
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rentes dos latino-americanos
no mercado internacional de
carne bovina, como a Aus-
trália, enfrentam problemas
climáticos graves e tendem a
manter ou reduzir embarques ao
exterior. O que abriria espaço
para um crescimento de expor-
tadores da região, como Brasil
e Uruguai. O que permitiria
traçar um panorama geral da
região "de estável para bom",
segundo Ferraz.

Rafael Tardaguila, diretor da
Blasina & Tardaguila e editor
da newsletter FaxCarne. "É um
problema político gravíssimo",
concorda Ferraz, da Agra/FNP.
"Existe a previsão de que o
país (tradicional exportador de
carne) possa vir a se tornar um
importador líquido de carne em
dois ou três anos", afirma.

"A Argentina vai desapa-
recer", diz Patrícia Van Ploeg,
consultora independente do

EXCEÇÃO
Com o Chile forte na expor-
tação de frutas e um Paraguai
onde o agronegócio cresce,
apesar de problemas como a
insegurança jurídica, um dos
poucos pontos fora da curva
na região deverá ser mesmo
a Argentina que, além de
problemas políticos, enfrenta
uma forte seca. "A preocu-
pação do governo argentino
tem sido manter os preços da
carne e da soja os mais bai-
xos possíveis, para ganhar o
eleitorado", afirma o uruguaio

setor de agronegócios no país.
Segundo ela, no setor de car-
nes em particular, a situação é
oposta à do Uruguai, que segue
aumentando as exportações nos
últimos cinco anos. E já supe-
rou a Argentina, em volume.
"Lá o governo conscientizou
a população a comer menos
cortes que se exporta. Na Ar-
gentina, o governo incentiva
o consumo interno de cortes
nobres", conta. Na Argentina,
não existem, em tese, restrições
às exportações. Mas dificulda-
des burocráticas restringem o

comércio exterior.
De forma semelhante, estão

em queda livre no país a pro-
dução de outras commodities,
como o trigo e o milho, usado
também como ração animal.

DE
O México, tradicional impor-
tador líquido de alimentos, é
outro caso à parte. Mas por
motivos diferentes. Segundo
José Antônio Castiglione,
professor da Universidade
Iberoamericana, a retomada
das commodities deverá di-
ficultar a situação do país,
que compra de fora cerca de
70% do arroz, 60% do trigo,
30% do milho e 90% da soja
que consome. "Em 2008, as
commodities alcançaram pre-
ços recorde, as importações
do setor chegaram a US$ 6
bilhões e houve forte pressão
inflacionária", diz. Este ano,
diz, não deverá acontecer o
mesmo, já que é difícil que os
preços voltem aos patamares
pré-crise. E a inflação está em
queda. Mas, destaques posi-
tivos, como a panificadora
Bimbo, com várias plantas
fora do país, continuarão a
ser exceção. •
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