
Brasil Foods desacelera crescimento após fusão 
Luiz Silveira 
 
Investimento em 2009 e 2010 será menos de um quinto do que Sadia e Perdigão 
desembolsaram juntas no ano passado; compras no exterior serão foco em dois anos 
 
Depois de um ano de investimentos bilionários de Sadia e Perdigão, a empresa resultante da 
fusão das duas, a Brasil Foods, tirou o pé do acelerador. A previsão para o fechamento de 
2009 é que os investimentos da nova companhia fiquem abaixo de R$ 800 milhões, disse 
ontem o diretor financeiro Leopoldo Saboya, na reunião anual com analistas promovida pela 
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec). 
"Em 2010 ficaremos até ligeiramente abaixo desse valor", adiantou. 
 
A administração da Brasil Foods está focada em capturar as sinergias resultantes da fusão e 
em usar o caixa para diminuir a dívida líquida, hoje em cerca de R$ 4,5 bilhões. Segundo o 
presidente da empresa, José Antônio Fay, só em um horizonte de dois anos a Brasil Foods 
deverá voltar a investir forte, com foco em aquisições no exterior. "Precisamos processar fora 
do Brasil", afirmou. "Em 2011 ainda não deveremos ter um grande salto de investimentos", 
previu Saboya. 
 
Aquisições 
 
Os investimentos de 2009 e de 2010, portanto, ainda ficarão centrados no aumento de 
produtividade. Linhas de produção poderão ser remanejadas entre as fábricas da Sadia e da 
Perdigão, por exemplo, para aumentar a escala. Segundo Saboya, em 2009 os investimentos 
da Sadia em novas fábricas e os da Perdigão em aquisições chegaram à "maturidade". 
 
Os recursos para financiar as aquisições no exterior, segundo Fay, virão prioritariamente do 
caixa gerado com as vendas domésticas nos próximos anos. "Esperamos grande geração de 
caixa no mercado interno", disse. A Brasil Foods crê em uma melhora nas margens de lucro no 
mercado interno em 2010, quando a recente desvalorização do dólar resultar em diminuição 
dos custos da empresa, como no milho fornecido aos produtores de aves e suínos integrados à 
companhia. 
 
Questão de marca 
 
A estratégia para aumentar a receita com produtos processados e diminuir o peso das carnes 
in natura terá que passar por aquisições, para que a Brasil Foods acesse marcas já 
estabelecidas em mercados mais maduros. "Na Rússia, no Oriente Médio, na África e na 
Europa Ocidental ainda há espaço para desenvolvermos nossas marcas, mas em outros 
mercados é importante achar empresas com marcas ou fortes em food service", explicou Fay. 
A Brasil Foods tem uma operação de processamento na Inglaterra, a Plusfoods, mas que 
fornece mais para marcas próprias de grandes redes varejistas, como Tesco e Asda. 
 
A produção de animais no exterior também é considerada, mas o plano de negócios 2010-
2015 deverá ser fechado apenas no primeiro semestre do ano que vem. A Brasil Foods, antiga 
Perdigão, não terá acesso a dados confidenciais da Sadia até que a fusão seja aprovada pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A consultoria McKin-sey está 
formulando o plano, porque recebe os dados sigilosos das duas empresas mas não os partilha 
com as administrações.  
 

 
 
Novos pleitos ao Cade 
Luiz Silveira 
 
A Brasil Foods encaminhou neste mês mais dois pedidos de flexibilização do acordo de 
reversibilidade da fusão, fechado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 
O objetivo é começar a capturar sinergias no mercado interno. A informação foi passada 



ontem a analistas e investidores pelo presidente da companhia, José Antônio Fay. "Assinamos 
um acordo muito rígido e agora vamos pedindo mais flexibilidade", explicou o executivo, sem 
detalhar que tipo de solicitações foram feitas agora ao conselho. O acordo visa impedir que 
Sadia e Perdigão fundem operações e partilhem informações de forma a comprometer a 
eventual sobrevivência independente das duas, caso o conselho barre a fusão. Um pedido 
similar aos dois apresentados agora já foi deferido pelo Cade, mas se referia apenas às 
operações das empresas no mercado externo. "Já conseguimos capturar algumas sinergias, 
como a contratação de fretes marítimos em conjunto", disse Fay. 
 
 

 
 

 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 34. 


