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Umnovo gigante nosetor
dealimentos

O aposentado Valdir Schumacher, 59
anos, está na dúvida se vai se acostu-
mar com os produtos da Perdigão.
Desde os 19 anos, quando começou a
trabalhar na fábrica de Concórdia, só
entram na sua cozinha produtos da
Sadia. “Meu filho é gerente na empre-

sa. Acho que temos que experimentar,
mas não sei se vou gostar”, disse.

Ele conta que, quando entrou na Sa-
dia, “teve a felicidade” de ser convidado
para um aniversário do “seu” Atílio Fon-
tana, o fundador da empresa. Para Schu-
macher, a venda da Sadia para a Perdi-
gão foi um golpe duro.

“Ninguém acreditava que isso fosse
ocorrer um dia. Sempre ouvi falar que a
Sadia ia comprar a Perdigão. Vende pa-
ra o estrangeiro, para qualquer um, mas
não para a Perdigão”, disse.

Schumacher é de um tempo em que
trabalhar para uma das duas empresas

era como pertencer a uma religião. A
proximidade com os donos ajudava os
funcionários a se identificarem com as
companhias.

As famílias Fontana e Furlan foram as
últimas a deixar o controle dos frigorífi-
cos que surgiram no Oeste de Santa Ca-
tarina e se tornaram marcas famosas
em todo o País. Os Brandalise já tinham
perdido a Perdigão bem antes. Também
nasceram na região a Seara, comprada
pelo Marfrig, e a Chapecó, que faliu.

Os habitantes mais antigos de Con-
córdia, sede da Sadia, lembram de um
tempo em que o candidato apoiado por

Atílio Fontana sempre vencia a eleição.
Recordam também como o patriarca da
Sadia ajudava o afilhado político a defi-
nir as prioridades para a cidade.

“Essas empresas não são mais catari-
nenses”, disse o vice-presidente da Fe-
deração de Agricultura de Santa Catari-
na , Enori Barbieri. “O que nos preocupa
é perder o nosso poder de negociação.”

Os frigoríficos ainda são o motor da
vida econômica das cidades do Oeste
catarinense. O temor desses municí-
pios é perder plantas para o Centro-Oes-
te, uma migração que já está ocorrendo,
porque as empresas vão em busca de

milho e soja mais baratos para a ra-
ção dos animais.

O secretário de Desenvolvimento
Econômico de Concórdia, Glauce-
mir Grendene, conta que a participa-
ção da Sadia na arrecadação do muni-
cípio é de 40%, e que boa parte dos
60% restantes vem de empresas ou
negócios ligados ao frigorífico.

Passado o susto inicial, o sindicato
dos trabalhadores da Sadia diz que
está tudo “muito vago”. O medo não
é perder o emprego, mas os benefí-
cios como o plano de aposentadoria
da Fundação Atílio Fontana. / R.L.

Raio-X da Brasil Foods

Em Santa Catarina, a rivalidade ainda existe

Brasil Foods
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✽ Perfil: A Brasil Foods nasce com
um faturamento de R$ 24,4 bilhões,
58% no mercado interno, 110 mil fun-

cionários, 64 fábricas, produção de
4,8 milhões de toneladas de deriva-
dos de carne e 1,2 milhão de tonela-
das de lácteos. As exportações che-
gam a 190 mil toneladas por mês.

Reportagem especial✽

PERDIGÃO FICA COM O
COMANDO, MAS MARCA
FORTE É DA SADIA

Perto de completar um ano do anúncio da fusão, acionistas
definem que a empresa terá 10 vice-presidências – seis são
da Perdigão, duas da Sadia e o restante está em aberto

Fábrica da Sadia em Tatuí (SP). Algumas fábricas devem se especializar em determinados produtos, mas executivos não preveem demissões

Para funcionários de fábricas
da região, reduto das famílias
Fontana e Brandalise, ainda
é difícil aceitar a venda da
Sadia para a concorrente

A lguns dias após a com-
pra da Sadia pela Perdi-
gão, Luiz Fernando
Furlan convidou dire-
tores e gerentes para
um churrasco. Furlan

era o neto favorito do fundador da
Sadia, Atílio Fontana. Ao ver as rodas
de conversa, brincou com Nildemar
Secches, que presidia a Perdigão:
“Olha só, Nildemar! Se eu tiver de
apontar os meus, e você, os seus, não
vamos conseguir diferenciar.”

Boa parte desses executivos veio
de famílias do Oeste de Santa Catari-
na, uma região colonizada por italia-
nos e alemães, onde nasceram a Sa-
dia e a Perdigão. São pessoas que fa-
lam, agem e pensam parecido. Não é
raro encontrar funcionários com
mais de 20 anos de casa. Mas isso não
significa que a união será fácil. “Nun-
ca tinha trabalhado em um setor com
tanta rivalidade. Fiquei chocado”,
conta o CEO da Brasil Foods (BRF),
José Antonio do Prado Fay, que che-
gou a Perdigão em 2006, quando a
companhia comprou a Batavo.

Ele terá a missão de unificar as
duas equipes na BRF, que surgiu da
fusão entre Sadia e Perdigão, anuncia-
da em maio do ano passado. Desde
então, a consultoria McKinsey, acio-
nistas e alguns conselheiros indepen-
dentes desenham a Brasil Foods. O

estudo será finalizado este mês e a BRF
entra em contagem regressiva para o iní-
cio das atividades. O negócio aguarda a
aprovação do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade).

O Estado teve acesso ao novo organo-
grama da BRF. Na época da venda, o ne-
gócio foi anunciado como fusão, mas,
na prática, o comando ficou com a Perdi-
gão. Das 10 vice-presidências, só duas
serão ocupadas por profissionais da Sa-
dia: mercado interno e food service (for-
necimento para prestadores de servi-
ços, como hotéis e restaurantes). Ou-
tras duas vagas estão disponíveis. As
seis vice-presidências restantes ficaram
com a Perdigão.

As áreas da Perdigão são estratégicas,
como finanças, fusões e aquisições e
operações e tecnologia. Abaixo das vice-
presidências estão 42 diretorias. Nesse
nível, a distribuição entre Sadia e Perdi-
gão é mais harmoniosa. Segundo Sec-
ches e Furlan, o desequilíbrio no topo
ocorreu porque a Sadia vem perdendo
executivos desde que revelou prejuízos
bilionários com derivativos financeiros,
em setembro de 2008.

Gilberto Xandó, que comandava a ex-
portação, pediu demissão pouco antes
da união com a Perdigão. José Luis Sala-
zar – trazido da Oi para salvar as finan-
ças depois da crise dos derivativos – tam-
bém deixou a empresa. Além disso, a de-
mora do Cade em julgar o caso aumen-

tou a insegurança entre muitos executi-
vos, que saíram quando assediados pela
concorrência. Alguns diretores da Sadia
foram para o frigorífico Marfrig.

Isso não significa, no entanto, que as
qualidades que fizeram da Sadia a líder
de mercado serão deixadas para trás.

“Não tem equipe vitoriosa ou equipe
derrotada”, garantiu Secches, que hoje
divide com Furlan a presidência do con-
selho de administração da BRF. “Socie-
tariamente foi uma aquisição, mas do
ponto de vista de operação, estamos fa-
zendo uma fusão”, disse Fay.

O objetivo do estudo da McKinsey
é identificar os melhores processos
de Sadia e Perdigão e trazer novas
ideias de fora. A governança da BRF
terá a marca da Perdigão: rígido con-
trole de custos, gestão de risco con-
servadora e transparência. A empre-
sa também pretende manter o exce-
lente retorno que a Perdigão dava
aos acionistas.

Em agropecuária e produção, as
duas empresas eram igualmente
boas. Em pesquisa e tecnologia, o fo-
co da Perdigão é reduzir custos, en-
quanto a Sadia é especialista em ino-
vação. A BRF vai misturar os dois.

A herança da Sadia para a BRF é a
atuação no mercado interno, porque
seus processos (posicionamento de
marca, precificação do produto, mar-
keting) foram considerados melho-
res. “O acidente de percurso da Sadia
não tinha nada a ver com o produto.
As vendas cresceram, os produtos se-
guiram líderes, e os lançamentos con-
tinuaram. Graças a Deus, isso está
sendo preservado”, disse Furlan.

O consumidor não deve notar as
mudanças. A Sadia manterá um mix
de produtos que permite um preço
médio mais alto, como já é hoje. A
estratégia da BRF é deixar as forças
de vendas das marcas separadas.
“Não vamos reduzir um vendedor. O
custo de vender não é o mais alto. A
questão é a entrega”, disse Fay.

Os ganhos de sinergia foram esti-
mados entre R$ 500 milhões e R$
600 milhões. Segundo os executivos,
algumas fábricas devem se especiali-
zar em determinados produtos, mas
não estão previstas demissões. Na
área administrativa, os cortes devem
ser pequenos, porque a Sadia fez um
enxugamento na crise. Juntas, as em-
presas geram 110 mil vagas, um dos
maiores empregadores do País.

Dívida. Os executivos garantem que
a situação financeira da BRF é saudá-
vel, apesar dos pesados passivos her-
dados da Sadia. Em junho passado, a
BRF lançou ações e captou R$ 5,2 bi-
lhões, boa parte repassada à Sadia. A
nova companhia também emitiu
US$ 750 milhões em bônus para alon-
gar e melhorar o perfil da sua dívida.

Se receber o sinal verde do Cade, a
BRF vai elaborar até dezembro seus
planos de investimento para os próxi-
mos cinco anos. As projeções iniciais
apontam para um crescimento de
10% ao ano, mais voltado para o mer-
cado internacional. No mercado do-
méstico, a empresa está presente em
quase todas as categorias de produ-
tos refrigerados (como embutidos
ou iogurtes), com exceção de sorve-
te. E não tem interesse de entrar em
massas e biscoitos. A carne bovina
também é considerada um negócio
estranho para a companhia.

Em contrapartida, o mercado in-
ternacional é um desafio. A BRF já é
uma das maiores exportadoras do
País, mas principalmente de carne de
frango e suína, in natura ou resfriada,
que é considerada uma commodity.
Com a musculatura financeira e pro-
dutiva que ganhou, a Brasil Foods
pretende se internacionalizar e con-
quistar mercados com suas marcas.

As prioridades são Estados Uni-
dos e Ásia. Aquisições de fábricas e
marcas estão no radar, principalmen-
te nos EUA, já que barreiras comer-
ciais disfarçadas de sanitárias dificul-
tam a entrada do produto brasileiro.
Antes da Sadia, a Perdigão chegou a
avaliar a americana Pilgrim’s Pride,
que foi comprada pela JBS.

A marca Sadia foi escolhida para
liderar o esforço internacional, por-
que já é bem conhecida na Rússia e no
Oriente Médio, onde alcança a lide-
rança em alguns produtos. Sob o co-
mando da Perdigão, a Sadia deve che-
gar a cada vez mais consumidores ao
redor do globo.

Organograma da empresa resultante
da união de Sadia e Perdigão

● CEO
José Antonio do Prado Fay
(Perdigão)

● Vice-presidências comerciais
Mercado interno
José Eduardo Cabral Mauro
(Sadia)
Mercado externo
Antonio Augusto de Toni
(Perdigão)
Food service
Ely David Mizrahi
(Sadia)

● Vice-presidências operacionais
Operações e tecnologia
Nilvo Mittanck
(Perdigão)

Compras e logística
Está vaga
Operações lácteos
Wlademir Paravisi
(Perdigão)

● Vice-presidências
administrativas
Recursos humanos
Gilberto Antonio Orsato
(Perdigão)
Finanças, administração e relações
com investidores
Leopoldo Viriato Saboya
(Perdigão)

● Vice-presidências corporativas
Assuntos corporativos
Está vaga
Fusões e aquisições
Nelson Vas Hacklauer
(Perdigão)
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