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A Perdigão anunciou ontem a segunda fase de sua campanha institucional para acirrar a disputa 
com a sua principal concorrente, a Sadia, no reconhecimento junto aos consumidores. No total, 
serão investidos R$ 10 milhões, o que representa um terço do verba anual de marketing. O 
investimento total da empresa previsto para este ano deve ser de R$ 110 milhões.  
 
Com a campanha, assinada pela agência Bates Brasil, a Perdigão espera chegar aos 98% de 
reconhecimento espontâneo dos consumidores, o mesmo da Sadia. "Em 1993, nosso 
reconhecimento era de 93%, contra 98% da Sadia, e, desde então, crescemos 4 pontos, e eles 
permaneceram com 98%", diz Antônio Zambelli, diretor de marketing. Na pesquisa de preferência 
de marca, Zambelli afirma que a Perdigão também está se aproximando da concorrente. "Alguns 
anos atrás, ficávamos até em terceiro ou quarto lugar em alguns estados, atrás de companhias 
como Seara e Batavo".  
 
É a primeira ação institucional da Perdigão desde 1998, e estava prevista para começar em 
janeiro, mas foi postergada em razão das oscilações da economia. Nos últimos 29 dias, foi 
veiculado um teaser para criar uma expectativa nos consumidores, com a pergunta "Qual é o 
segredo da Perdigão?". A resposta, "O nosso maior segredo é você", vai ao ar no próximo 
domingo, em cadeia nacional. "Como a verba era reduzida, a Bates sugeriu que estendêssemos o 
teaser para um mês, para aumentar o impacto", diz Zambelli.  
 
 
Apesar de ter foco institucional, a campanha irá dar maior espaço para produtos prontos, de 
maior valor agregado. Para isso, poderá fazer inserções em veículos de comunicação de forte 
penetração em centros urbanos, como rádios de São Paulo. A participação desses produtos no 
faturamento da Perdigão passou de 12%, quatro anos atrás, para 20%.  
 
Neste ano, no entanto, a grande surpresa é o aumento de 8% nas venda de produtos de menor 
valor agregado, como salsichas e lingüiças populares, no primeiro quadrimestre do ano, em 
relação ao mesmo período de 2002. "Ainda é muito cedo para dizer que isso é uma tendência, 
mas nós iremos lançar mais produtos nesse segmento para as classes C, D e E, como os 
apresuntados"  
 
No geral, as vendas do quadrimestre foram 4% maiores, em volume, do que no ano passado. O 
faturamento foi 20% maior. A expectativa era de que o crescimento fosse de até 7%.  
 
"O milho e a soja, que respondem por 60% dos nossos custos, tiveram um aumento de 28%", 
explica Zambelli. A Perdigão aumentou seus preços em 20%, em média. Segundo o executivo, a 
recente valorização do real deve trazer impactos positivos para os custos apenas em julho. A 
empresa também está tendo que disponibilizar mais capital de giro para suas exportações de 
frango para a União Européia, que está muito rigorosa nos requisitos fitossanitários, exigindo um 
tempo maior de espera nos portos.  
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