As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Associação Nacional dos Bancos de Investimento e da Comissão de Valores Mobiliários, as quais ainda não se manifestaram a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito a complementação
e correção. O Prospecto Definitivo será entregue aos investidores durante o período de distribuição.

PROSPECTO PRELIMINAR DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO
PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

PRGA3

Perdigão S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n.º 16292
CNPJ n.º 01.838.723/0001-27 – NIRE 35300149947 – Código ISIN n.º BRPRGAACNOR4
Av. Escola Politécnica 760, CEP 05350-901, São Paulo, SP
Código de Negociação na BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”): “PRGA3”.

[•] Ações Ordinárias
Valor da Oferta – R$[•]
Perdigão S.A. (“Companhia”) está realizando uma oferta pública de distribuição primária de [•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações”) (i) no Brasil
(“Ações da Oferta Brasileira”), sob a coordenação do Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), do BB Banco de Investimento S.A. (“BB BI”), do Banco JP Morgan S.A. (“JP Morgan”) e do Banco
Santander (Brasil) S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BB BI e o JP Morgan, “Coordenadores da Oferta Brasileira”), em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores (“Instrução CVM 400”), e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior,
pelos Coordenadores da Oferta Internacional (conforme definido abaixo) e pelo BB Securities Limited, em uma oferta registrada de acordo com o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”),
respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM
(“Oferta Brasileira”); e (ii) no exterior (“Ações da Oferta Internacional”), sob a forma de American Depositary Shares (“ADSs”), representadas por American Depositary Receipts, cada ADS representando duas
Ações, sob a coordenação do UBS Securities LLC, do JP Morgan Securities Inc. e do Santander Investment Securities Inc. (“Coordenadores da Oferta Internacional”), em uma oferta registrada de acordo com o
Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor (“Oferta Internacional” e, em conjunto com a Oferta Brasileira, “Oferta Global”).
Do total das Ações, a quantidade de Ações da Oferta Brasileira e de Ações da Oferta Internacional será determinada pelos Coordenadores da Oferta Brasileira e pelos Coordenadores da Oferta Internacional, de
acordo com o resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), e constará do Prospecto Definitivo (conforme definido neste Prospecto). Poderá haver realocação de Ações entre a Oferta
Brasileira e a Oferta Internacional, em função da demanda verificada no Brasil e no exterior durante o curso da Oferta Global.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais (conforme definido abaixo)) poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até [•] ações
ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada no contrato de distribuição da Oferta Brasileira
(“Contrato de Distribuição”) pela Companhia ao Coordenador Líder, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta Brasileira (“Opção de Lote
Suplementar”). O Coordenador Líder terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição e por um período de até 30 dias contados, inclusive, da data de publicação do anúncio de início da
Oferta Brasileira (“Anúncio de Início”), de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação aos demais Coordenadores da Oferta Brasileira, desde que a decisão de
sobrealocação das Ações da Oferta Brasileira no momento em que for fixado o Preço por Ação (conforme definido abaixo) tenha sido tomada em comum acordo pelos Coordenadores da Oferta Brasileira. Nos termos do
artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) poderá, a critério
da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta Brasileira e os Coordenadores da Oferta Internacional, ser acrescida em até 20%, ou seja, até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia (incluindo
ações ordinárias de emissão da Companhia sob a forma de ADSs, representadas por ADRs), nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
O preço por Ação (“Preço por Ação”) será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado com Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto)
pelos Coordenadores da Oferta Brasileira e pelos Coordenadores da Oferta Internacional, conforme previsto no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”).
Preço (R$)(1)

Oferta Global
Por Ação ................................................................
Total ......................................................................
(1)
(2)
(3)

Comissões (R$)(1)(2)

39,42
4.505.142.845,88

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)

0,94
106.997.142,59

38,48
4.398.145.703,29

Com base na cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 12 de junho de 2009.
Sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais.
Sem dedução das despesas da Oferta Global.

A Oferta Global foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 29 de maio de 2009, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em
[•] de junho de 2009 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Valor Econômico” em 17 de junho de 2009. O Conselho de Administração da Companhia, previamente à
concessão do registro da Oferta Global pela CVM, em reunião cuja ata será publicada no jornal “Valor Econômico” na data de publicação do Anúncio de Início e será arquivada na JUCESP e publicada no
DOESP, aprovará o Preço por Ação.
Este prospecto preliminar (“Prospecto”) não é, nem deve ser, considerado uma oferta pública das Ações da Oferta Internacional, e as Ações da Oferta Internacional não são e nem devem ser consideradas objeto de
oferta ao público no Brasil. Qualquer investimento nas Ações, nos termos da Oferta Brasileira, deverá ser feito única e exclusivamente por meio das Ações da Oferta Brasileira.
Exceto pelo registro da Oferta Global pela CVM e da Oferta Internacional e dos esforços de colocação das Ações da Oferta Brasileira pela SEC, a Companhia e os Coordenadores da Oferta Brasileira não
pretendem realizar nenhum registro da Oferta Global ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
A Oferta Brasileira foi registrada pela CVM em [•] de [•] de 2009, sob o n.º CVM/SRE/REM/2009/[•]. As Ações da Oferta Internacional, sob a forma de ADSs, serão emitidas no âmbito do Programa de ADRS
Nível III, registrado pela CVM em 17 de outubro de 1996 sob o n.º CVM/GER/RDR-96/008.
O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre as Ações
a serem distribuídas.
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações ou dos ADRs nos Estados Unidos da América. As Ações e os ADRs não poderão ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos da América sem
que haja um registro ou isenção de registro aplicável nos termos do Securities Act. As Ações da Oferta Internacional e os ADRs não poderão ser vendidos e ofertas de compra não poderão ser aceitas antes
que um pedido de registro na Securities and Exchange Commission seja protocolado e este seja efetivo.
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir por investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise
e avaliação da situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. Os investidores devem ler a seção “Fatores de Risco”, iniciada na página 62 deste
Prospecto, para ciência de certos fatores de risco que devem ser considerados com relação ao investimento nas Ações.

“A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e
Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, não cabendo à ANBID
qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta
pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da
veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.
Sole Global Coordinator

Coordenador Líder e Agente de Estabilização

Coordenadores da Oferta Brasileira

Coordenadores Contratados
[LOGO]

[LOGO]
A data deste Prospecto Preliminar é 16 de junho de 2009.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para os fins deste Prospecto, os termos “nós” e “nossos” e verbos na primeira pessoa do plural referem-se à
Companhia em conjunto com suas sociedades controladas, direta ou indiretamente, salvo referência diversa
neste Prospecto, sem considerar a Incorporação Sadia. Os termos indicados nesta seção terão o significado a
eles atribuídos abaixo, salvo referência diversa neste Prospecto.
ABEF

Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frango.

ABIPECS

Associação Brasileira de Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína.

Ação ou Ações

Ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia, objeto da Oferta Global.

Acionistas

Titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia e, para os fins da Oferta
Brasileira, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil.

Acionistas Sadia

Titulares de ações ordinárias e de ações preferenciais de emissão da Sadia e, para os
fins da Oferta Brasileira, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil.

Ações Adicionais

Até 22.857.143 ações ordinárias de emissão da Companhia (incluindo ações
ordinárias de emissão da Companhia sob a forma de ADSs, representadas por
ADRs), equivalentes a até 20% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações do Lote Suplementar), que, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da
Instrução CVM 400, até a data de publicação do Anúncio de Início, inclusive,
poderão, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da
Oferta Brasileira e os Coordenadores da Oferta Internacional, ser acrescidas à Oferta
Global, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas. Salvo se
disposto de maneira diversa, as referências às Ações serão também referência às
Ações Adicionais.

Ações da Oferta Brasileira

Até 114.285.714 Ações a serem ofertadas no Brasil, com esforços de colocação no
exterior, no âmbito da Oferta Brasileira. Do total das Ações, a quantidade de Ações
da Oferta Brasileira e de Ações da Oferta Internacional será determinada pelos
Coordenadores da Oferta Brasileira e pelos Coordenadores da Oferta Internacional,
de acordo com o resultado do Procedimento de Bookbuilding, e constará do
Prospecto Definitivo.

Ações da Oferta Internacional

Até 114.285.714 Ações, sob a forma de ADSs, representadas por ADRs, a serem
ofertadas no exterior, no âmbito da Oferta Internacional. Do total das Ações, a
quantidade de Ações da Oferta Brasileira e de Ações da Oferta Internacional será
determinada pelos Coordenadores da Oferta Brasileira e pelos Coordenadores da
Oferta Internacional, de acordo com o resultado do Procedimento de Bookbuilding, e
constará do Prospecto Definitivo.

Ações do Lote Suplementar

Até 17.142.857 ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalentes a até 15%
das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais), que, nos
termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, conforme a Opção de Lote Suplementar,
poderão ser acrescidas à Oferta Brasileira, nas mesmas condições e preço das Ações
inicialmente ofertadas. Salvo se disposto de maneira diversa, as referências às Ações
serão também referência às Ações do Lote Suplementar.

Acordo de Associação

Acordo de Associação, celebrado entre a Companhia, a HFF e a Sadia em 19 de
maio de 2009.

Acordo de Voto

Acordo de Voto dos Acionistas da Perdigão S.A., celebrado em 6 de março de 2006,
conforme aditado em 12 de abril de 2006, entre PREVI, SISTEL, FAPES, Real
Grandeza, PREVI BANERJ-Em liquidação, PETROS, Valia e a Companhia, esta
última na qualidade de interveniente anuente.

Administração

O Conselho de Administração e a Diretoria, em conjunto.
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ADRs

American Depositary Receipts, certificados representativos das ADSs, cada ADS
representando um ADR, depositados em custódias específicas no Brasil.

ADSs

American Depositary Shares, cada ADS representando duas Ações, a serem
distribuídas exclusivamente no âmbito da Oferta Internacional.

Agra-FNP

Agra Informa Ltda.

AH

Análise horizontal, que consiste no percentual de variação das contas do
demonstrativo de resultados e do balanço patrimonial entre os exercícios sociais ou
entre os períodos de três meses encerrados em 31 de março indicados.

ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta Brasileira, nos termos do artigo 29 da
Instrução CVM 400.

Anúncio de Início

Anúncio de início
Instrução CVM 400.

Anúncio de Retificação

Anúncio comunicando a eventual revogação ou qualquer modificação da Oferta
Brasileira, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400.

ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Associação

Associação entre a Companhia e a Sadia, nos termos do Acordo de Associação, que
abrange, dentre outras providências, a Incorporação HFF, a Incorporação Sadia e a
alteração da denominação social da Companhia para BRF – Brasil Foods S.A.

Aurora

Cooperativa Aurora-Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltda.

AV

Análise vertical, que, quando relativa à conta do demonstrativo de resultado,
consiste em percentual sobre o total de vendas líquidas, quando relativa à conta do
ativo no balanço patrimonial, consiste em percentual sobre o total do ativo, e
quando relativa à conta do passivo, consiste em percentual sobre o total do passivo
e do patrimônio líquido.

AVA

AVA Comércio e Representações de Produtos HP Ltda.

Aviso ao Mercado

Aviso ao mercado da Oferta Brasileira, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM
400, publicado em [8] de julho de 2009, a ser republicado em [15] de julho de 2009,
no jornal “Valor Econômico”.

Banco do Brasil

Banco do Brasil S.A.

Banco Central

Banco Central do Brasil.

Batávia

Batávia S.A. – Indústria de Alimentos (subsidiária já incorporada).

BB BI

BB Banco de Investimento S.A.

BM&FBOVESPA

BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

BNDES

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social.

BNDESPAR

BNDES Participações S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BRF

BRF – Brasil Foods S.A., denominação a ser adotada pela Companhia após a
Incorporação HFF.

da
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Oferta

Brasileira,

nos

termos

do

artigo 52

da

CBLC

Câmara de Compensação, Liquidação e Gerenciamento de Riscos de Operações do
Segmento Bovespa Administrado pela BM&FBOVESPA.

CBOT

Chicago Board of Trade.

CDI

Certificado de Depósito Interbancário.

CFC

Conselho Federal de Contabilidade.

Cláusula Compromissória

Cláusula de arbitragem mediante a qual a Companhia, seus acionistas,
administradores, membros do Conselho Fiscal e a BM&FBOVESPA obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade,
eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central e pela CVM, bem como nas
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de
Arbitragem e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

Código ANBID

Código ANBID de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas.

COFINS

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

Companhia

Perdigão S.A.

CONAB

Companhia Nacional de Abastecimento, agência do MAPA.

Concórdia Banco

Concórdia Banco S.A.

Concórdia Corretora

Concórdia S.A. C.V.M.C.C.

Concórdia Holding

Concórdia Holding Financeira S.A.

Conselheiro Independente

Conforme o Regulamento do Novo Mercado, caracteriza-se por: (i) não ter qualquer
vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser acionista
controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos
últimos três anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao acionista controlador
(pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta
restrição); (iii) não ter sido, nos últimos três anos, empregado ou diretor da Companhia,
do acionista controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia em
magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador
de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à
Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da
Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além daquela de
conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação de capital estão excluídos
desta restrição). Conforme o regulamento do Novo Mercado, o conselho de administração
será composto por, no mínimo cinco membros, eleitos pela assembléia geral, dos quais,
no mínimo, 20% deverão ser Conselheiros Independentes. Quando, em resultado do
cálculo do número de Conselheiros Independentes, obter-se um número fracionário,
proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior,
quando a fração for igual ou superior a 0,5; ou (ii) imediatamente inferior, quando a
fração for inferior a 0,5.
Serão ainda considerados “Conselheiros Independentes” aqueles eleitos nos termos
previstos no artigo 141, parágrafos 4º e 5º, ou no artigo 239 da Lei das Sociedades
por Ações, os quais contemplam quorum e formas para eleição de membros do
conselho pelos acionistas minoritários.
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Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

O conselho fiscal da Companhia.

Constituição Federal

Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrato de Custódia

[Global Custody Agreement, entre a Instituição Depositária e a Instituição
Custodiante.]

Contrato de Depósito

[Contrato de Prestação de Serviços de Emissão e Escrituração de ADRs, entre a
Companhia e a Instituição Depositária.]

Contrato de Distribuição

Contrato de Coordenação, Subscrição e Distribuição de Ações Ordinárias de
Emissão de Perdigão S.A., entre a Companhia, os Coordenadores da Oferta
Brasileira e a BM&FBOVESPA, esta última na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Distribuição
da Oferta Internacional

[International Underwriting Agreement], entre a Companhia e os Coordenadores da
Oferta Internacional.

Contrato de Estabilização

Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias
de Emissão de Perdigão S.A., entre a Companhia, o Coordenador Líder e a UBS
Pactual Corretora.

Contrato de Participação
no Novo Mercado

Contrato celebrado entre a BM&FBOVESPA, a Companhia e seus administradores,
contendo obrigações relativas à listagem da Companhia no Novo Mercado, cuja
eficácia teve início em 12 de abril de 2006.

Coordenador Líder

Banco UBS Pactual S.A.

Coordenadores Contratados

[•] e [•].

Coordenadores da Oferta
Brasileira

O Coordenador Líder, o BB BI, o JP Morgan e o Santander, em conjunto.

Coordenadores da Oferta
Internacional

UBS Securities LLC, J.P. Morgan Securities Inc. e Santander Investment
Securities Inc.

Corretoras

Corretoras autorizadas a operar na BM&FBOVESPA e outras instituições financeiras
que não sejam corretoras autorizadas a operar na BM&FBOVESPA, contratadas pelos
Coordenadores da Oferta Brasileira para efetuar exclusivamente esforços de colocação
das Ações da Oferta Brasileira aos Investidores Não Institucionais.

Cotochés

Nome fantasia de Maroca & Russo Indústria e Comércio Ltda., subsidiária da
Companhia já incorporada.

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

CPMF

Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Data de Liquidação

Data de liquidação física e financeira das Ações da Oferta Brasileira (excluídas as
Ações do Lote Suplementar) que deverá ocorrer até o último dia do Período de
Colocação.

Data de Liquidação das Ações
do Lote Suplementar

Data da liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar, que deverá
ocorrer até o terceiro dia útil contado da respectiva data de exercício da Opção de
Lote Suplementar, mas não antes da data de publicação do Anúncio de Início.

Diretoria

A diretoria da Companhia.
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Dólar, dólar ou US$

Dólar dos Estados Unidos.

EBITDA

Medição não contábil elaborada por nossa Companhia, conciliada com nossas
demonstrações financeiras observando as disposições do Ofício Circular CVM nº
01/2007, consistindo no lucro líquido antes do IR e da CSLL, das despesas
financeiras líquidas da depreciação, exaustão da amortização. O EBITDA não é uma
medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, não possui um
significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes
fornecidas por outras companhias. Nossa Companhia divulga o EBITDA porque ela
o utiliza para medir o seu desempenho. O EBITDA não deve ser considerado
isoladamente ou como um substituto do lucro (prejuízo) líquido ou do lucro
operacional, como um indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa ou
para medir a liquidez ou a capacidade de pagamento da dívida.

EBITDA Ajustado

EBITDA Ajustado é uma medição não contábil elaborada por nossa Companhia,
conciliada com nossas demonstrações financeiras observando as disposições do Ofício
Circular CVM n° 01/2007, consistindo no lucro líquido antes das participações de
minoritários, da participação de Administradores e funcionários, do imposto de renda e
contribuição social, do resultado financeiro líquido (receitas, despesas financeiras e
reversão de juros sobre capital próprio), da depreciação, da exaustão, da amortização e
do resultado não operacional (ganhos ou perdas na venda de ativo permanente,
despesas com ociosidade). O EBITDA Ajustado não é uma medida reconhecida pelas
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, não possui um significado padrão e pode não
ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.
Nossa Companhia divulga EBITDA Ajustado porque ela o utiliza para medir o seu
desempenho. O EBITDA Ajustado não deve ser considerado isoladamente ou como
um substituto de lucro (prejuízo) líquido ou lucro operacional, como um indicador de
desempenho operacional ou fluxo de caixa ou para medir a liquidez ou a capacidade de
pagamento da dívida.

Eleva

Eleva Alimentos S.A., subsidiária da Companhia já incorporada.

Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia.

EUA ou Estados Unidos

Estados Unidos da América.

FAO

Food and Agriculture Organization (Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação).

FAPES

Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES.

Fundo BIRD

BIRD Fundo de Investimento em Ações – Investimento no Exterior.

Fundos de Pensão

PREVI, SISTEL, PETROS, VALIA e FAPES.

Fundo Sabiá

FPRV1 Sabiá FIM Previdenciário, cujo único cotista é a FAPES.

Gale

Gale Agroindustrial S.A.

Governo Federal

Governo federal da República Federativa do Brasil.

HFF

Sociedade holding, controladora da Sadia.

IBGC

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

ICMS

Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.

5

IFRS

International Financial Reporting Standards – Normas internacionais de contabilidade
promulgadas pelo International Accounting Standards Board.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela Fundação Getulio Vargas.

Incorporação HFF

Incorporação das ações de emissão da HFF, pela Companhia, nos termos da
Associação, prevista para ocorrer em 8 de julho de 2009.

Incorporação Sadia

Incorporação das ações de emissão da Sadia, a ser realizada pela Companhia, nos
termos da Associação, a qual pressupõe a realização da Incorporação HFF
anteriormente à Incorporação Sadia.

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo IBGE.

INPI

Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

INSS

Instituto Nacional do Seguro Social.

Instituição Custodiante

Banco Itaú S.A.

Instituição Depositária

Banco Itaú S.A.

Instituição Depositária
dos ADRs

The Bank of New York.

Instituições Participantes
da Oferta Brasileira

Os Coordenadores da Oferta Brasileira, os Coordenadores Contratados e as
Corretoras, em conjunto.

Instrução CVM 325

Instrução CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000, e alterações posteriores.

Instrução CVM 358

Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações posteriores.

Instrução CVM 384

Instrução CVM nº 384, de 17 de março de 2003.

Instrução CVM 400

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores.

Investidores Estrangeiros

Público alvo dos esforços de colocação das Ações da Oferta Internacional e dos
esforços de colocação das Ações da Oferta Brasileira no exterior, respeitada a
legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, sendo que tais
investidores deverão observar os mecanismos de investimento regulamentados pelo
CMN, pelo Banco Central e pela CVM.

Investidores Institucionais

Os Investidores Institucionais Locais e os Investidores Institucionais Estrangeiros.

Investidores Institucionais
Estrangeiros

Investidores Estrangeiros cujas intenções de investimento excedam o limite máximo
de investimento para Investidores Não Institucionais.

Investidores Institucionais
Locais

Público alvo da Oferta Institucional, consistindo de investidores institucionais,
incluindo fundos de investimento, fundos de pensão, entidades administradoras de
recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo
Banco Central, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, sociedades
de capitalização, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, pessoas
físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA
relativamente a intenções de investimento que excederem o limite máximo de
investimento para Investidores Não Institucionais.

Investidores Não Institucionais

Público alvo da Oferta de Varejo, consistindo de investidores pessoas físicas e
jurídicas, inclusive clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA que não
sejam considerados Investidores Institucionais, e que venham a realizar Pedido de
Reserva em montante entre o valor mínimo de investimento de R$3.000,00 e o valor
máximo de investimento de R$300.000,00.
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IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, divulgado pelo IBGE.

JP Morgan

Banco J.P. Morgan S.A.

Lei 11.638

Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007.

Lei 11.941

Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.

LIBOR

London Interbank Offered Rate.

MAPA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Maroca

Maroca & Russo Indústria e Comércio Ltda., subsidiária da Companhia já incorporada.

Nielsen

A.C. Nielsen do Brasil S.A.

Novo Mercado

Segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA, com regras diferenciadas de
governança corporativa, do qual a Companhia é parte.

NYSE

New York Stock Exchange, a bolsa de valores de Nova York.

Oferta Brasileira

Oferta pública de distribuição primária das Ações da Oferta Brasileira, no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400 e demais
disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações da Oferta Brasileira
no exterior, em uma oferta registrada de acordo com o Securities Act, respeitada a
legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, por meio dos mecanismos
de investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM.

Oferta de Varejo

Oferta das Ações da Oferta Brasileira destinada aos Investidores Não Institucionais.

Oferta Global

A Oferta Brasileira e a Oferta Internacional, em conjunto.

Oferta Institucional

Oferta das Ações da Oferta Brasileira destinada aos Investidores Institucionais.

Oferta Internacional

Oferta pública de distribuição primária das Ações da Oferta Internacional, sob a
forma de ADSs, representadas por ADRs, no exterior, em uma oferta registrada de
acordo com o Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de
cada investidor.

Oferta Prioritária

Oferta prioritária das Ações da Oferta Brasileira destinada aos Acionistas, nos termos
do artigo 21 da Instrução CVM 400, e aos Acionistas Sadia, nos termos do artigo 33,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.

OMS

Organização Mundial de Saúde.

OPA

Oferta pública de aquisição de ações.

Opção de Lote Suplementar

Opção a ser outorgada no Contrato de Distribuição pela Companhia ao Coordenador
Líder, com relação às Ações do Lote Suplementar, as quais serão destinadas a
atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da
Oferta Global. O Coordenador Líder terá o direito exclusivo, a partir da data de
assinatura do Contrato de Distribuição e por um período de até 30 dias contados,
inclusive, da data de publicação do Anúncio de Início, de exercer a Opção de Lote
Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação aos
demais Coordenadores da Oferta Brasileira, desde que a decisão de sobrealocação
das Ações da Oferta Brasileira no momento em que for fixado o Preço por Ação
tenha sido tomada em comum acordo pelos Coordenadores da Oferta Brasileira.

Paraíso Agroindustrial

Paraíso Agroindustrial Ltda.
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Pedido de Reserva

Formulário específico para realização de pedido de reserva das Ações da Oferta
Brasileira pelos Acionistas e pelos Acionistas Sadia, no âmbito da Oferta Prioritária,
e pelos Investidores Não Institucionais, no âmbito da Oferta de Varejo.

Perdigão Agroindustrial

Perdigão Agroindustrial S.A., subsidiária da Companhia já incorporada.

Perdigão Mato Grosso

Perdigão Agroindustrial Mato Grosso Ltda., subsidiária da Companhia já
incorporada.

Período de Colocação

Prazo para a colocação e subscrição das Ações da Oferta Brasileira, de até três dias
úteis contados da data de publicação do Anúncio de Início.

Período de Reserva da Oferta
de Varejo

Prazo para Investidores Não Institucionais formularem Pedido de Reserva no âmbito
da Oferta de Varejo, iniciado em [15] de julho de 2009 e encerrado em
[20] de julho de 2009, inclusive.

Período de Reserva da Oferta
Prioritária

Prazo para Acionistas e Acionistas Sadia formularem Pedido de Reserva no âmbito
da Oferta Prioritária, iniciado em [8] de julho de 2009 e encerrado em
[13] de julho de 2009, inclusive.

Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam: (i) acionistas signatários do Acordo de Votos ou
administradores da Companhia; (ii) acionistas controladores ou administradores da
Sadia; (iii) acionistas controladores ou administradores de quaisquer das Instituições
Participantes da Oferta Brasileira ou de quaisquer dos Coordenadores da Oferta
Internacional; (iv) outras pessoas vinculadas à Oferta Global; ou (v) cônjuges,
companheiros, ascendentes, descendentes ou colaterais até o segundo grau de
qualquer uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii), (iii) ou (iv) acima.

PETROS

PETROS – Fundação Petrobras de Seguridade Social.

PIB

Produto Interno Bruto.

PIS

Programa de Integração Social.

Plusfood

Plusfood Groep B.V.

Práticas Contábeis Adotadas
no Brasil

Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais são baseadas na Lei das Sociedades
por Ações, nas regras e regulamentos emitidos pela CVM, nas normas contábeis
emitidas pelo IBRACON e a partir de 1º de janeiro de 2008, nos pronunciamentos
contábeis emitidos pelo CPC.

Preço por Ação

O preço por Ação, a ser fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.

Preliminary Prospectus

Preliminary Prospectus, datado da data do Prospecto Preliminar, relativo à Oferta
Internacional e aos esforços de colocação das Ações da Oferta Brasileira no exterior.

PREVI

PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

PREVI-BANERJ – Em
Liquidação

Caixa de Previdência dos Funcionários do Sistema Banerj – PREVI-BANERJ –
Em Liquidação Extrajudicial.

Primeira Data de Corte

Data da relação de cada um dos Acionistas e dos Acionistas Sadia, conforme as
posições de custódia dos Acionistas e dos Acionistas Sadia na BM&FBOVESPA ou
nas instituições depositárias das ações ordinárias de emissão da Companhia e das
ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Sadia, conforme o caso,
correspondente ao final do dia [7] de julho de 2009.

Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado com
Investidores Institucionais pelos Coordenadores da Oferta Brasileira e pelos
Coordenadores da Oferta Internacional, conforme previsto no artigo 44 da
Instrução CVM 400.

Prospecto Definitivo

O prospecto definitivo da Oferta Brasileira.
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Prospecto Preliminar
ou Prospecto

Este prospecto preliminar da Oferta Brasileira.

Prospectos

O Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, em conjunto.

Prospectus

Prospectus, datado da data do Prospecto Definitivo, relativo à Oferta Internacional e
aos esforços de colocação das Ações da Oferta Brasileira no exterior.

Real Grandeza

Real Grandeza Fundação de Assistência e Previdência Social.

Real, real ou R$

Moeda corrente do Brasil.

Regulamento da Câmara
de Arbitragem do Mercado

Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, e suas posteriores alterações,
que disciplina o procedimento de arbitragem ao qual serão submetidos todos os
conflitos estabelecidos na cláusula compromissória inserida no Contrato de
Participação no Novo Mercado e no Estatuto Social da Companhia e que consta dos
termos de anuência dos administradores e dos controladores da Companhia, nos
termos do Regulamento do Novo Mercado.

Regulamento do Novo Mercado

Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, que disciplina os
requisitos para a negociação de valores mobiliários de companhias abertas listadas
no Novo Mercado, estabelecendo regras diferenciadas para estas companhias.

Resolução CMN 2689

Resolução CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, e alterações posteriores.

Sadia

Sadia S.A.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Seara

Seara Alimentos S.A.

Secex

Secretaria de Comércio Exterior.

Securities Act

Securities Act, de 1933, dos Estados Unidos da América, e alterações posteriores.

Securities and Exchange
Commission ou SEC

Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos.

Segunda Data de Corte

Data da relação de cada um dos Acionistas e dos Acionistas Sadia, conforme as
posições de custódia dos Acionistas e dos Acionistas Sadia na BM&FBOVESPA ou
nas instituições depositárias das ações ordinárias de emissão da Companhia e das
ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Sadia, conforme o caso,
correspondente ao final do dia [17] de julho de 2009.

Sino dos Alpes

Sino dos Alpes Alimentos Ltda.

SISTEL

Fundação Sistel de Seguridade Social.

SKU

Stock Keeping Units – Unidades de Manutenção em estoque.

TJLP

Taxa de juros de longo prazo, conforme determinada pelo CMN.

UBS Pactual

Banco UBS Pactual S.A.

UBS Pactual Corretora

UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Unilever

Unilever Brasil Ltda.

US GAAP

Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América.

USDA

U.S. Department of Agriculture (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos).
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VALIA

VALIA – Fundação Vale do Rio Doce.

Valore

Valore Participações e Empreendimentos Ltda.

Weg

Weg S.A.
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IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES
COMPANHIA
Perdigão S.A.
Av. Escola Politécnica, 760
05350-901, São Paulo, SP, Brasil
Sr. Leopoldo Viriato Saboya
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Tel.: (11) 3718-5421
Fax: (11) 3714-4436
www.perdigao.com.br
COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA
COORDENADOR LÍDER
Banco UBS Pactual S.A.
Av. Brig. Faria Lima, 3729, 8º a 10º andares
04538-133, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (11) 3383-2000
Fax: (11) 3383-2001
At.: Sr. Fabio Nazari
http://www.ubs.com/1/p/ubslatinamerica/capital_markets.html
Responsável designado pelo Coordenador Líder, de acordo com o artigo 33, parágrafo 3º, inciso III, da
Instrução CVM 400.
COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA
BB Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, 105, 36º andar
20031-204, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Tel.: (21) 3808-3507
Fax: (21) 3808-3239
At.: Sr. Renato Bezerra dos Santos
www.bb.com.br/ofertapublica
Banco JP Morgan S.A.
Av. Brig. Faria Lima, 3729, 13º andar
04538-133, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (11) 3048-3700
Fax: (11) 3048-3760
At.: Sra. Patricia Moraes
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/brasil/prospecto/perdigao
Banco Santander (Brasil) S.A.
Rua Hungria, 1400, 7º andar
01455-000, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (11) 3012-7172
Fax: (11) 3012-7393
At.: Sr. Bruno Saraiva
www.superbroker.com.br
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COORDENADORES CONTRATADOS
[•]
CONSULTORES LEGAIS
DA COMPANHIA PARA O DIREITO BRASILEIRO
Machado, Meyer, Sendacz e Opice
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.144, 11º andar
01451-000, São Paulo, SP, Brasil
Sra. Eliana Chimenti
Tel.: (11) 3150-7010
Fax: (11) 3150-7071
DA COMPANHIA PARA O DIREITO DOS ESTADOS UNIDOS
Simpson Thacher & Bartlett LLP
425 Lexington Avenue
10017 New York, NY, EUA
Sr. Glenn Reiter
Tel.: (1-212) 455-2000
Fax: (1-212) 455-2502
DOS COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA PARA O DIREITO BRASILEIRO
Pinheiro Guimarães – Advogados
Av. Paulista, 1842, 24º andar
01310-923, São Paulo, SP, Brasil
Sr. Francisco José Pinheiro Guimarães e Sra. Ivie Moura Alves
Tel.: (11) 4501-5000
Fax: (11) 4501-5025
DOS COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA PARA O DIREITO DOS ESTADOS UNIDOS
Davis Polk & Wardwell
450 Lexington Avenue
10017 New York , NY, EUA
Sr. Manuel Garciadiaz
Tel.: (1-212) 450-4000
Fax: (1-212) 450-3000
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AUDITORES
AUDITORES DA COMPANHIA
KPMG Auditores Independentes
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33
04530-904, São Paulo, SP, Brasil
Sr. José Luiz Ribeiro de Carvalho
Tel.: (11) 2183-3000
Fax: (11) 2183-3001
Para as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004,
2005 e 2006:
Ernst & Young Auditores Independentes S/S
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 1, 6º andar
04543-900, São Paulo, SP, Brasil
Sr. Antônio Humberto Barros dos Santos
Tel.: (11) 2112-5200
Fax: (11) 2112-5771
AUDITORES DA SADIA
KPMG Auditores Independentes
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33
04530-904, São Paulo, SP, Brasil
Sr. Marcos Antonio Boscolo
Tel.: (11) 2183-3000
Fax: (11) 2183-3001
Para mais informações sobre nossos Administradores, vide seção “Administração”, na página 239 deste
Prospecto. As declarações de veracidade da Companhia e do Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da
Instrução CVM 400, encontram-se anexas a este Prospecto, nas páginas 291 e 293.
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DECLARAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES
O presente Prospecto contém projeções, inclusive nas informações constantes das seções “Sumário”, na
página 18 deste Prospecto, “Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto, “Análise e Discussão da
Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional”, na página 97 deste Prospecto e
“Descrição dos Nossos Negócios”, na página 152 deste Prospecto, que estão sujeitas a riscos e incertezas.
As estimativas e perspectivas sobre o futuro têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e
sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou possam afetar os nossos negócios. Embora
acreditemos que essas estimativas e considerações sobre estimativas de declarações futuras estejam baseadas
em suposições razoáveis, estas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, tendo sido feitas com base nas
informações atualmente disponíveis. Muitos fatores importantes, além dos fatores discutidos neste Prospecto,
podem impactar adversamente os nossos resultados tais como previstos nas estimativas e perspectivas sobre o
futuro. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes:
•

nossa capacidade de obter financiamentos quando necessário e em termos razoáveis;

•

nossa capacidade de implementar nossa estratégia operacional e nosso plano de negócios, bem como de
conduzir nossos negócios no futuro;

•

intervenções governamentais, resultantes de mudanças na economia, nos tributos e no ambiente
regulatório do Brasil;

•

condições sociais e políticas gerais no Brasil;

•

alterações significativas nos preços das matérias-primas que utilizamos;

•

condições de infra-estrutura de transporte e logística no Brasil;

•

imposição de barreiras alfandegárias ou sanitárias, ou quaisquer outros tipos de restrições à importação
que vierem a ser impostas por países para os quais exportamos ou venhamos a exportar;

•

reduções ou cancelamento dos benefícios fiscais de que somos titulares;

•

outros fatores que possam afetar nossa situação financeira, liquidez e nossos resultados operacionais;

•

outros riscos abordados na seção “Fatores de Risco” na página 62 deste Prospecto;

•

decisões contrárias das autoridades concorrenciais competentes com relação à implementação da
Associação; e

•

nossa capacidade de promover a integração de nossas atividades com as atividades da Sadia, após
aprovação da Associação pelos órgãos de defesa da concorrência.

As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “deveremos”, “visamos”, “estimamos”, “continuamos”,
“antecipamos”, “pretendemos”, “esperamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas
e perspectivas para o futuro. Tais estimativas e perspectivas para o futuro referem-se apenas à data em que foram
expressas, sendo que nem nós, nem os Coordenadores da Oferta Brasileira assumimos a obrigação de atualizar
publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos
futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e
perspectivas para o futuro constantes deste Prospecto não são garantia de desempenho futuro e podem não vir a
se concretizar. Tendo em vista essas limitações, os investidores não devem tomar suas decisões de investimento
exclusivamente com base nas estimativas e perspectivas para o futuro contidas neste Prospecto.
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DA COMPANHIA
As nossas informações financeiras incluídas neste Prospecto devem ser lidas em conjunto com nossas
demonstrações financeiras consolidadas e auditadas relativas aos exercícios de 2006, 2007 e 2008 e nossas
informações financeiras consolidadas que foram objeto de revisão especial referentes aos períodos de três
meses encerrados em 31 de março de 2008 e de 2009 e respectivas notas explicativas, incluídas neste
Prospecto, as quais foram elaboradas em conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil
vigentes em cada um dos períodos e exercícios indicados, conforme detalhado nas notas explicativas às nossas
demonstrações financeiras.
Nossas demonstrações financeiras consolidadas são compostas pelas informações financeiras da nossa
Companhia e de nossas subsidiárias. Para obter uma lista completa de nossas subsidiárias, vide nota
explicativa 1 das nossas demonstrações financeiras anexas a este Prospecto.
Estão incluídas neste Prospecto:
•

nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2006, incluídas na página 625 deste Prospecto, auditadas pela Ernst & Young Auditores
Independentes, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, conforme indicado nos
respectivos pareceres incluídos na página 640 deste Prospecto;

•

nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2007 e 2008, incluídas na página 375 deste Prospecto, auditadas pela KPMG Auditores
Independentes, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, conforme indicado nos
respectivos pareceres incluídos na página 396 deste Prospecto; que contém um parágrafo de ênfase
referindo-se ao fato da adoção inicial da Lei nº 11.638 pela Companhia ter ocorrido em 1º de janeiro de
2008, sem aplicação retroativa; e

•

nossas informações financeiras consolidadas relativas aos períodos de três meses encerrados em 31 de
março de 2008 e de 2009, incluídas na página 711 deste Prospecto, objeto de revisão especial pela KPMG
Auditores Independentes, de acordo com normas específicas emitidas pelo IBRACON, conforme
indicado em seu relatório de revisão especial incluído na página 819 deste Prospecto, que contém um
parágrafo de ênfase referindo-se ao fato de as informações trimestrais comparativas referentes ao
trimestre encerrado em 31 de março de 2008 não terem sido reapresentadas pelos efeitos da Lei nº 11.638,
conforme facultado pela CVM.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DA SADIA
As informações financeiras da Sadia incluídas neste Prospecto devem ser lidas em conjunto com suas
demonstrações financeiras consolidadas e auditadas relativas aos exercícios de 2006, 2007 e 2008 e suas
informações financeiras consolidadas que foram objeto de revisão especial referentes aos períodos de três
meses encerrados em 31 de março de 2008 e de 2009 e respectivas notas explicativas, incluídas neste
Prospecto, as quais foram elaboradas em conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil
vigentes em cada um dos períodos e exercícios indicados, conforme detalhado nas notas explicativas às suas
demonstrações financeiras.
Estão incluídas neste Prospecto:
•

as demonstrações financeiras consolidadas da Sadia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2006, 2007 e 2008, incluídas a partir da página 823 deste Prospecto, auditadas pela KPMG
Auditores Independentes, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, conforme indicado nos
respectivos pareceres incluídos nas páginas 851, 977, 1068 e 1249 deste Prospecto, que contém um
parágrafo de ênfase referindo-se ao fato de as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2007 terem sido reapresentadas nas mesmas bases adotadas para o exercício encerrado em
31 de dezembro de 2008; e
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•

as demonstrações financeiras interinas da Sadia relativas aos períodos de três meses encerrados em 31 de
março de 2008 e de 2009, incluídas na página 1137 deste Prospecto, objeto de revisão especial pela
KPMG Auditores Independentes, de acordo com normas específicas emitidas pelo IBRACON, conforme
indicado em seu relatório de revisão especial incluído na página 1249 deste Prospecto que contém um
parágrafo de ênfase referindo-se ao fato de as informações financeiras relativas ao trimestre encerrado em
31 de março de 2008 terem sido reapresentadas nas mesmas bases adotadas para as informações
financeiras relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2009.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PRO FORMA (NÃO AUDITADAS)
Estão incluídas neste Prospecto informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas para ilustrar os
efeitos da combinação de negócios entre nossa Companhia e Sadia nos nossos resultados e condição
financeira. Ver “Informações Financeiras Consolidadas Pro Forma”, na página 142 deste Prospecto.
As informações financeiras consolidadas pro forma abaixo relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2008 e ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 foram preparadas de forma a
refletir nossos resultados consolidados pro forma, como se a combinação de negócios com a Sadia tivesse
ocorrido, e portanto, a Sadia estivesse sob nosso controle desde 1º de janeiro de 2008. As informações
financeiras consolidadas pro forma de resultado foram preparadas com base nas demonstrações de resultado
consolidadas históricas auditadas e revisadas, respectivamente, da Companhia e da Sadia, relativas àquele
exercício e período.
O balanço patrimonial consolidado pro forma em 31 de março de 2009 foi preparado de forma a refletir os
ajustes pro forma ao nosso balanço patrimonial consolidado, como se a combinação de negócios com a Sadia
tivesse ocorrido, e portanto, a Sadia estivesse sob nosso controle em 31 de março de 2009. O balanço
patrimonial consolidado pro forma foi preparado com base no balanço patrimonial consolidado revisado, da
Companhia e da Sadia em 31 de março de 2009.
As nossas informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas são apresentadas exclusivamente
para fins informativos e não devem ser utilizadas como indicativo de nossas futuras demonstrações
financeiras consolidadas e interpretadas como nossas demonstrações de resultado e/ou posição patrimonial e
financeira efetiva, caso a combinação de negócios com a Sadia tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2008 ou
em 31 de março de 2009. As informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas são baseadas em
premissas que consideramos ser razoáveis, devendo ser lidas em conjunto com as demais informações
financeiras inseridas neste Prospecto, incluindo suas notas explicativas, além das seções “Análise e Discussão
da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional” e “Sadia — Informação Financeira
Histórica da Sadia”, nas páginas 97 e 185 deste Prospecto.
De acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as informações financeiras consolidadas pro
forma não podem ser objeto de auditoria, tendo em vista que a combinação de negócios com a Sadia não
ocorreu nas datas das nossas demonstrações financeiras consolidadas históricas consolidadas.
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PARTICIPAÇÃO DE MERCADO E DEMAIS INFORMAÇÕES
Prestamos informações neste Prospecto sobre nossas participações de mercado no setor de aves, suínos, bovinos,
leite, produtos lácteos e alimentos processados no Brasil e nossos volumes de vendas relativos às participações
de mercado dos demais produtores no País. Também informamos sobre a produção, consumo e níveis de
exportação em geral de aves, suínos e outros produtos no Brasil e em mercados de exportação, entre outros.
Prestamos essas informações com base em informações obtidas de fontes independentes que acreditamos ser
confiáveis, incluindo, em particular, a Nielsen, a ABEF, a ABIPECS, a Agra-FNP, a FAO e o USDA. Nem nós,
nem os Coordenadores da Oferta Brasileira verificamos de modo independente a capacidade de produção,
participação de mercado, dimensão de mercado ou dados similares fornecidos por terceiros ou extraídos de
publicações gerais ou setoriais. Além disso, os dados disponibilizados pela Nielsen podem apresentar distorções
em virtude de não abrangerem em sua metodologia todos os produtos comercializados no mercado ou todos os
segmentos de mercado nos quais a Companhia comercializa seus produtos.
Todas as informações constantes deste Prospecto referentes a preços médios de venda referem-se a preços, em
reais, por quilograma e, no caso da compra de leite, por litro.
Informações em Toneladas
Todas as referências neste Prospecto a “ton” se referem a toneladas métricas, cada uma equivalente a 1.000 quilos.
Moeda
Neste Prospecto, os termos “dólar”, “dólares” e o símbolo “US$” referem-se à moeda oficial dos Estados
Unidos. Os termos “real”, “reais” e o símbolo “R$” referem-se à moeda oficial do Brasil.
Arredondamentos
Alguns dos percentuais e outros valores incluídos neste Prospecto foram arredondados para facilitar sua
apresentação. Portanto, alguns dos totais constantes das tabelas aqui apresentadas podem não representar uma
soma exata dos valores que os precedem.
Marcas
Somos titulares de direitos exclusivos sobre diversas marcas mencionadas neste Prospecto, incluindo Perdigão,
todas importantes para o nosso negócio. Omitimos as designações “®” e “TM” das referidas marcas não
obstante nos reservarmos todos os direitos sobre elas. Todas as marcas, nomes comerciais ou quaisquer outros
sinais distintivos pertencentes a outra empresa que apareça neste Prospecto estão devidamente identificados.
Para detalhes sobre as nossas marcas, ver “Descrição dos Nossos Negócios – Propriedade Intelectual”, na
página 179 deste Prospecto.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Este sumário destaca as informações selecionadas sobre nós. Este sumário não contém todas as informações
que o potencial investidor deve considerar antes de investir em nossas Ações. Antes de investir em nossas
Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto para um entendimento mais
completo do nosso negócio e da Oferta Brasileira, incluindo as seções “Fatores de Risco” na página 62
deste Prospecto, “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e Resultado
Operacional” na página 97 deste Prospecto, bem como nossas demonstrações financeiras consolidadas,
inclusive suas respectivas notas explicativas, anexas a este Prospecto.
VISÃO GERAL
Somos uma das maiores companhias brasileiras do ramo alimentício, de acordo com o ranking do Anuário
Melhores&Maiores/2008 da Revista Exame, em receita operacional bruta, com foco na produção e
comercialização de produtos e derivados de aves, suínos, cortes de carne bovina, leite, produtos lácteos e
alimentos processados. Possuímos um negócio verticalmente integrado que produz mais de 2.500 itens (SKUs),
que são distribuídos a clientes no Brasil e em mais de 110 países. Nossos produtos atualmente incluem:
•

frangos inteiros e cortes de frango congelados;

•

cortes de suínos e cortes de bovinos congelados;

•

alimentos processados, tais como:
•

frangos inteiros e cortes de frango congelados marinados, aves especiais (vendidas sob a marca
Chester®) e perus;

•

produtos industrializados de carnes, tais como presuntos, mortadelas, salsichas, lingüiças, bacon e
outros produtos defumados e salames;

•

carnes processadas congeladas, tais como hambúrgueres, empanados, kibes, almôndegas e uma linha
vegetariana;

•

pratos congelados, tais como lasanhas, pizzas e outros congelados incluindo, vegetais, pão de queijo,
tortas e outros;

•

produtos lácteos, sucos, iogurtes, leite de soja e sucos de soja; e

•

margarinas;

•

leite; e

•

farelo de soja e farinha de soja refinada, bem como ração animal.

No mercado doméstico, operamos, principalmente, sob as marcas Perdigão, Chester, Elegê, Batavo, Becel
(por meio de uma joint venture estratégica com a Unilever) e Turma da Mônica (esta última licenciada), as
quais acreditamos estar entre as marcas mais reconhecidas no Brasil. Em agosto de 2007, adquirimos da
Unilever as marcas de margarina Doriana, Delicata e Claybom. Também possuímos marcas reconhecidas em
mercados externos, tais como a Perdix, que é usada na maior parte dos nossos mercados externos, Fazenda, na
Rússia, e Borella, na Arábia Saudita, entre outras.
Em 2 de janeiro de 2008, adquirimos o controle da Eleva, uma companhia de destaque no setor alimentício,
com foco em leites, produtos lácteos, frangos, suínos e alimentos processados. Com a aquisição da Eleva,
ampliamos o nosso portfólio de leites e produtos lácteos, o qual também passou a incluir leite em pó e queijos,
e ampliamos nossa produção de frangos, suínos e alimentos processados. Para informações adicionais sobre a
aquisição da Eleva, ver seção “Descrição dos Nossos Negócios”, página 152 deste Prospecto.
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Em 2 de abril de 2008, adquirimos a Cotochés, por R$51,0 milhões, acrescidos de R$15,0 milhões em
assunção de dívidas. Para informações adicionais sobre a aquisição da Cotochés, ver seção “Descrição dos
Nossos Negócios”, página 152 deste Prospecto.
No mercado externo, a conclusão da aquisição da Plusfood nos permitiu diversificar nossas operações de
produtos processados e refrigerados na Europa. Para informações adicionais sobre a aquisição da Plusfood,
ver seção “Descrição dos Nossos Negócios”, página 152 deste Prospecto.
Somos um dos produtores líderes de industrializados de carnes, carnes processadas congeladas, produtos
lácteos e margarinas no Brasil, com participação de mercado de aproximadamente 25,7% em produtos
industrializados de carne; 35,5% em carnes processadas congeladas, 14,0% em produtos lácteos processados e
18,0% em margarinas, de acordo, em cada caso, com a Nielsen e com base em volumes de vendas. Nós
atingimos subtancialmente todo o território brasileiro com uma cadeia de distribuição que engloba 28 centros
de distribuição.Atualmente, operamos 25 unidades de processamento de carnes (das quais 21 são de nossa
propriedade, sendo que uma está em construção, e quatro são operadas por terceiros), 23 incubatórios (sendo
21 próprios), 13 fábricas de rações animais, 15 unidades de processamento de lácteos e sobremesas (das quais
10 são de nossa propriedade, sendo que duas estão em construção, e cinco são operadas por terceiros), uma
fábrica de processamento de margarinas (joint venture com a Unilever), 13 pontos de coleta de leite e uma
unidade de processamento de soja.
Somos a segunda maior exportadora brasileira de produtos de aves, com base em volumes exportados em 2008,
segundo a ABEF, e acreditamos estar entre as maiores exportadoras do mundo. Somos líder dentre as
exportadoras brasileiras de produtos de suínos, com base em volumes exportados em 2008, segundo a ABIPECS.
Nós exportamos principalmente para distribuidores internacionais, para o mercado institucional, que inclui
restaurantes e cadeias de fast food, e para empresas processadoras de alimentos. Em 2008 e no período de
três meses encerrado em 31 de março de 2009, nossas exportações representaram 43,7% e 42,9%,
respectivamente, de nossa receita líquida total. Nós exportamos para mais de 2.000 clientes, sendo que o
mercado europeu representou aproximadamente 22,2% e 22,1% das nossas vendas líquidas em 2008 e no
período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, respectivamente, o Extremo Oriente 22,9% e
22,0%, a Eurásia (incluindo a Rússia) 14,6% e 10,9% e o Oriente Médio 25,6% e 30,4% das vendas
líquidas nos períodos em questão e os demais 14,7% e 14,6% representam as exportações para outras
regiões. Nenhum cliente isolado representou mais de 2,6% das nossas vendas líquidas em 2008 e 2,5% no
período de três meses encerrado em 31 de março de 2009.
No segmento de leites e produtos lácteos, somos líder em vendas de leite UHT no Brasil, com um market
share de 17,2%, com base nos volumes de vendas de janeiro a dezembro de 2008, de acordo com a Nielsen.
Possuímos 8,5% de market share na produção doméstica de leite em pó, conforme dados da USDA sobre a
produção de leite em pó no Brasil em 2008.
Em 19 de maio de 2009, celebramos o Acordo de Associação para unificação de nossos negócios com os
negócios da Sadia, cuja implementação dependerá, dentre outras condições, das decisões dos órgãos de defesa
da concorrência. A Sadia é uma companhia aberta de destaque no setor alimentício, com foco em produtos
industrializados congelados, resfriados e margarinas. Para informações sobre a Associação, ver “Associação”
nesta seção e “Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto.
A Associação está sujeita à aprovação pelos nossos acionistas e pelos Acionistas Sadia e, ainda, pelas
autoridades de defesa da concorrência, de modo que as nossas atividades não serão integradas com as
atividades da Sadia até que sejam proferidas as decisões dos órgãos de defesa da concorrência competentes.
Para mais informações, ver “Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto.
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MERCADO INTERNO
O Brasil é o quinto maior país do mundo, tanto em extensão territorial como em população. Em novembro de
2008, a população brasileira era estimada em 191,5 milhões, de acordo com dados do IBGE. O PIB brasileiro
foi de R$2,9 trilhões em 2008, o que representou um aumento de 11,2% em relação ao PIB do ano de 2007,
que foi de R$2,6 trilhões, ambos em termos nominais. Para o ano de 2009, o Banco Central, de acordo com o
relatório Focus, anunciou uma estimativa de retração de 0,71% em relação ao PIB do ano de 2008. Nos
últimos cinco anos (de janeiro de 2003 a dezembro de 2007), o PIB per capita apresentou um aumento a uma
taxa anual composta de 9,4% ao ano.
O Brasil apresenta alto índice de consumo de carnes, com um consumo per capita de 87,8 quilos em 2008,
segundo o USDA. A demanda por aves, suínos e carne bovina no mercado interno é diretamente afetada pelas
condições econômicas do Brasil. A tendência geral de melhoria nas condições econômicas do País nos últimos
anos contribuiu para o aumento no consumo de produtos processados, bem como aves e suínos in natura.
De acordo com a USDA o Brasil é o sexto maior país produtor, consumidor e exportador de leite do mundo.
Com produção de 28,9 milhões toneladas registradas em 2008, a USDA projeta um crescimento de 5,0% na
produção brasileira de leite.
MERCADO EXTERNO
O comércio global de produtos de aves, suínos e carne bovina vem crescendo nos anos recentes de acordo
com o USDA, e as importações de carnes nos países considerados como os maiores consumidores continuam
a aumentar. Em 2008, apesar da crise econômica, as exportações brasileiras de carnes (frangos, suínos e
bovinos) atingiram seu melhor resultado em anos, totalizando 5,5 milhões de toneladas, 0,9% maior que as
vendas externas de 2007, de acordo com a ABEF, ABIPECS e Secex. Acreditamos que o comércio desses
produtos continuará a se expandir no longo prazo.
Devido a vantagens naturais, como o baixo custo de alimentação animal e de mão-de-obra, além de ganhos de
eficiência na produção de animais, o Brasil tornou-se líder de participação nos mercados de exportação desses
produtos, em nível global. Nós, assim como outros grandes produtores brasileiros, tomamos como base essas
vantagens para incrementar a extensão e escala de nossos negócios.
Tradicionalmente, os produtores brasileiros dão ênfase à exportação de aves inteiras congeladas e em cortes
congelados de aves, suínos e de carne bovina. Esses produtos, caracterizados essencialmente como
commodities, continuam a ser responsáveis pelo volume considerável de exportações registrado nos últimos
anos. Recentemente, as empresas alimentícias brasileiras começaram a expandir suas vendas de alimentos
processados. Estimamos que, dentro dos próximos anos, nós e nossos principais concorrentes brasileiros
passaremos a vender maiores volumes de aves inteiras congeladas e cortes congelados de aves, suínos e de
carne bovina, e, principalmente, passaremos a vender um volume cada vez maior de alimentos processados.
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INDICADORES FINANCEIROS E OPERACIONAIS
A tabela abaixo apresenta alguns de nossos principais indicadores financeiros e operacionais consolidados em
dados históricos, sem considerar a Incorporação HFF e Incorporação Sadia:
Período de três
Exercício social encerrado em
meses encerrado
em 31 de março de
31 de dezembro de
% AH
2006
2007
2008
2006/2007 2007/2008
2008
2009
(em milhões de reais, exceto quando expressamente indicado)
Receita bruta ............ 6.105,9 7.788,6
13.161,3
27,6%
69,0%
2.846,6
3.035,4
Receita líquida ......... 5.209,8 6.633,4
11.393,0
27,3%
71,8%
2.461,7
2.603,0
Lucro líquido ...........
117,3
321,3
54,4
173,9%
(83,1)%
51,1
(226,0)
Captação de leite
(milhões de litros) ....
147,9
247,0
1.605,6
67,0%
550,0%
359,0
337,3
Abate de aves
(milhões cabeças).....
547,4
627,3
863,2
14,6%
37,6%
213,1
181,5
Abate de
suínos/bovinos
(mil cabeças)............ 3.655,8 3.774,7
4.713,2
3,3%
24,9%
1.101,9
1.211,0

% AH
2008/2009
6,6%
5,7%
(542,3)%
(6,0)%
(14,8)%
9,9%

A tabela abaixo demonstra o nosso perfil de endividamento nos períodos indicados.

Moeda local.............................
Moeda estrangeira ...................
Total do endividamento ........

Em 31 de dezembro de
2007
2008
(em milhões de R$)
620
1.228
1.646
4.138
2.266
5.366

AH.
(%)
98,1
151,4
136,8

Curto prazo em
Longo prazo
31.03.2009
em 31.03.2009
(em milhões de R$)
605
660
1.199
2.942
1.804
3.602

Total em
31.03.2009
1.264
4.141
5.406

Para informações sobre o nosso endividamento e o endividamento da Sadia, ver seções “Análise e Discussão
da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional – Dívida” e “Sadia” constantes das
páginas 133 e 185 deste Prospecto.
VANTAGENS COMPETITIVAS
Acreditamos que nossas principais vantagens competitivas são as seguintes:
•

Liderança e Posição de Destaque nos Nossos Segmentos de Atuação, com Marcas Fortes e Presença
no Mercado Global. Somos uma das maiores companhias brasileiras do setor de produtos alimentícios, que
possui dimensão e escala propícias a concorrer no Brasil e em âmbito mundial. Acreditamos que a nossa
posição de liderança nos permite aproveitar oportunidades de mercado, possibilitando a expansão de nossos
negócios e o aumento de nossa participação nos mercados internacionais. Em 2008 e nos primeiros três
meses de 2009, abatemos 863,2 milhões e 181,5 milhões de aves e 4,7 milhões e 1,2 milhão de
suínos/bovinos, respectivamente. Vendemos aproximadamente 3,2 milhões de toneladas e 0,7 milhão de
toneladas de produtos de aves, suínos, bovinos e de produtos alimentícios processados, incluindo produtos
lácteos, nos mesmos períodos. Nossas marcas próprias e licenciadas são altamente conhecidas no País e as
marcas que utilizamos nos nossos mercados de exportação são bem renomadas em tais mercados.

•

Ampla Rede de Distribuição no Brasil e no Mercado Externo. Temos uma rede de distribuição
própria capaz de distribuir produtos congelados e refrigerados em praticamente todo o País. Ademais,
exportamos produtos para mais de 110 países, e demos início ao desenvolvimento de nossa rede de
distribuição própria na Europa, onde vendemos diretamente a companhias de processamento de alimentos
e a empresas de serviços alimentícios (food service), bem como a distribuidores locais. Nossa capacidade
de distribuição própria e nossa experiência em logística nos permitiram expandir nossos negócios tanto
no mercado interno quanto no mercado externo, resultando em aumento nos volumes de venda e
ampliação de linhas de produto.
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•

Produtor de Baixo Custo em Mercado em Expansão. Acreditamos que possuímos uma vantagem
competitiva sobre produtores localizados em alguns de nossos mercados de exportação em função de
nossos custos de alimentação animal e custos de mão-de-obra, de modo geral mais baixos, e dos ganhos
com eficiência em produção animal no Brasil. Também alcançamos escala e qualidade de produção que
nos permitem concorrer de maneira eficaz com os principais produtores no Brasil e em outros países.

•

Localização Geográfica Estratégica e Diversificada. No segmento de carnes, nossas plantas de abate
estão estrategicamente localizadas em diferentes regiões brasileiras, o que nos permite mitigar riscos
decorrentes de restrições à exportação que possam ocorrer em determinadas regiões do País, em razão de
problemas fitossanitários. Adicionalmente, a diversidade geográfica de nossas plantas presentes em 11
Estados do Brasil nos proporciona custos mais baixos no transporte em função da proximidade com
regiões produtoras de grãos, além de permitir o direcionamento para os principais portos de exportação
do País. Nossas operações de lácteos estão localizadas nas principais bacias leiteiras do Brasil, em
diferentes regiões permitindo atingir de forma abrangente o mercado consumidor.

•

Ênfase na Qualidade dos Produtos, Segurança dos Processos e Portfólio Diversificado de Produtos.
Focamos na qualidade e segurança de todas as nossas operações, a fim de atender às especificações dos
clientes, impedir contaminação e minimizar o risco de ocorrência de epidemias em animais. Empregamos
sistemas de rastreamento que nos permitem identificar rapidamente e isolar qualquer fazenda ou granja
em que venha a surgir preocupação quanto à qualidade ou saúde. Também monitoramos a saúde e
tratamento das aves e suínos que criamos em todos os estágios de suas vidas e no decorrer de todo o
processo de produção. Fomos a primeira empresa brasileira aprovada pelo European Food Safety
Inspection System como qualificada para vender produtos processados de aves a consumidores europeus.
Possuímos uma linha diversificada de produtos, o que nos dá flexibilidade para direcionar nossa produção
de acordo com a demanda de mercado e a sazonalidade dos nossos produtos.

•

Equipe de Gestores Experientes. Nossos executivos são altamente experientes e transformaram nossa
Companhia na última década em um negócio global. Parcela significativa de nossos executivos seniores
trabalha conosco há mais de dez anos e os executivos que se juntaram a nós neste período são
profissionais com vasta experiência em sua área de atuação. Nossa administração procura enfatizar as
melhores práticas em nossas operações, bem como de governança corporativa, conforme demonstrado
pela listagem de nossas ações ordinárias no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, que exige a
observância dos mais altos padrões de governança corporativa vigentes no País.

ESTRATÉGIA
Nossa estratégia geral consiste em utilizar nossas vantagens competitivas para explorar oportunidades de
crescimento a longo prazo, diversificando nossas vendas e reduzindo nossos custos, visando a trazer menor
volatilidade a nossos resultados.
Continuaremos buscando crescimento e consolidação de forma equilibrada, tanto dentre os segmentos de
atuação, aves, suínos, bovinos, lácteos e produtos processados, bem como na relação mercado interno e mercado
externo e buscando também oportunidades de crescimento via processamento de produtos no exterior.
Os principais pontos de nossa estratégia, aplicáveis tanto ao segmento de aves, suínos e bovinos, quanto ao
segmento de leite, produtos lácteos e margarinas, e produtos processados são:
•

Expandir Nossos Negócios. Pretendemos desenvolver ainda mais nossos negócios de produção e venda de
produtos alimentícios de aves, suínos, bovinos, leites, produtos lácteos e alimentos processados por meio de,
entre outros, investimento em capacidade de produção adicional para ganharmos escala e eficiência. Por
exemplo, expandimos nosso Complexo Agroindustrial de Rio Verde na Região Centro-Oeste do Estado de
Goiás e construímos um novo complexo agroindustrial para o processamento de peru, também em Goiás.
Também expandimos nossa unidade de abate e processamento de aves de Nova Mutum, no Estado do Mato
Grosso, para atender a demanda de longo prazo na exportação de carne de frango. Em 2008, anunciamos a
construção de uma fábrica de embutidos em Bom Conselho, no Estado de Pernambuco. Continuaremos
nossa expansão e crescimento orgânico sustentado com a conclusão da Associação com a Sadia.
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•

Diversificar Nossas Linhas de Produtos, Especialmente de Alimentos Processados de Valor
Agregado. Pretendemos continuar a diversificação de nossas linhas de produtos, com foco em alimentos
processados que tendem a ser produtos com menor oscilação de preços do que os cortes de aves e suínos
in natura e que podem ser destinados a mercados específicos, bem como contribuir para reduzir a
volatilidade de nossos resultados. Recentes aquisições incluem a Batávia (produtos lácteos e derivados de
leite), um abatedouro de bovinos, Sino dos Alpes (produtora de embutidos), a Paraíso Agroindustrial (que
detém um abatedouro de aves e uma fábrica de rações animais) e as marcas de margarina Doriana,
Delicata e Claybom da Unilever, bem como ativos necessários a sua produção. Em 2008, (i) anunciamos
a construção de uma fábrica de lácteos e de embutidos em Bom Conselho, no Estado de Pernambuco; (ii)
adquirimos a Eleva para a inclusão de produtos como leite em pó e queijos ao nosso portfólio e aumento
da nossa participação no mercado de leite e produtos lácteos; e (iii) adquirimos a Cotochés no Estado de
Minas Gerais. Caso a Associação seja aprovada pelos órgãos de defesa da concorrência, diversificaremos
ainda mais o nosso portfólio com os produtos da Sadia. Poderemos buscar outras aquisições seletivas
e/ou construir novas plantas industriais para dar suporte a essas metas estratégicas.

•

Expandir nossa Base de Clientes Nacional e Internacional. Pretendemos continuar a fortalecer nossa
base de clientes nacionais e internacionais por meio de atendimento e qualidade superiores, bem como do
aumento da oferta de produtos. Acreditamos haver oportunidades consideráveis para uma maior
penetração nos mercados de exportação, especialmente porque ampliamos nossas linhas de produtos para
incluir produtos bovinos, leite, produtos lácteos e alimentos processados. Estamos também nos
posicionando para que sejamos capazes de ingressar em novos mercados de exportação quando as
barreiras comerciais existentes forem diminuídas ou eliminadas. Nosso objetivo é buscar o crescimento
balanceado de nossos negócios nos mercados interno e externo. O mercado interno representou 56%,
enquanto o mercado externo representou 44% de nossas vendas líquidas em 2008. A consolidação de
nossos negócios de produtos lácteos no mercado interno fez com que este mercado demonstrasse uma
maior participação em nossas vendas líquidas totais.

•

Fortalecer a nossa Rede de Distribuição Global. Estamos desenvolvendo nossa capacidade de
distribuição fora do Brasil visando aprimorar os nossos serviços prestados a clientes existentes e expandir
nossa base de clientes de exportação. Estamos focando na expansão da nossa rede de distribuição na
Europa e no Oriente Médio, a fim de aumentar nossa cobertura e dar suporte a esforços de
comercialização mais direcionados a estas regiões chave. Também estamos considerando realizar o
processamento de alguns produtos no exterior, de modo a permitir que entreguemos diretamente tais
produtos a clientes localizados em tais mercados. Em dezembro de 2007, celebramos um contrato de
compra e venda com a Cebeco Groep B.V., uma companhia holandesa, para aquisição da Plusfood, que
possui três plantas industriais na Europa para processamento de produtos de frango e carne bovina, com
capacidade instalada para a produção de aproximadamente 20.000 toneladas/ano de produtos acabados.

•

Manter Custos Baixos. Continuamos a aprimorar nossa estrutura de custos a fim de aumentar a
eficiência de nossas operações. Procuramos atingir maiores economias de escala mediante o aumento da
nossa capacidade de produção e estamos ampliando nossos esforços de expansão principalmente na
Região Centro-Oeste do Brasil em função da disponibilidade de matérias-primas, terras, mão-de-obra,
condições climáticas favoráveis e demais características que nos permitem minimizar nossos custos de
produção. Também continuamos a implementar novas tecnologias a fim de racionalizar nossas atividades
de produção e distribuição.

•

Sinergias. Entendemos que as aquisições realizadas nos últimos dois anos, especialmente com a
incorporação da Eleva, nos proporcionou importantes sinergias. Além disso, com a Associação com a
Sadia, caso seja aprovada pelos órgãos de defesa da concorrência, poderemos expandir nossos negócios
no mercado brasileiro e internacional e acreditamos que obteremos no médio e longo prazo sinergias
comerciais, operacionais, financeiras e de escala de produção.
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ASSOCIAÇÃO
Em 19 de maio de 2009, celebramos o Acordo de Associação, de forma a viabilizar a unificação de nossas
operações com as operações da Sadia. Da Associação, resultará a BRF (que será a nossa nova denominação
social), com sede social na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Abaixo encontram-se os principais passos para a
criação e implementação da Associação:
(i) Incorporação HFF, por meio de incorporação, por nossa Companhia, de ações de emissão da HFF, de
acordo com a seguinte relação de substituição: 1 ação ordinária de emissão da HFF para cada 0,166247
ação ordinária de emissão da BRF;
(ii) os demais acionistas da Sadia migrarão para a BRF por meio de incorporação de ações de emissão da
Sadia por nossa Companhia, de acordo com a seguinte relação de substituição: 1 ação ordinária ou
preferencial de emissão da Sadia para cada 0,132998 ação ordinária de emissão da BRF. Os acionistas
dissidentes titulares de ações ordinárias de emissão da Sadia, por ocasião da realização da Incorporação
Sadia, terão direito de retirada, nos termos da lei; e
(iii) a Concórdia Holding, controladora da Concórdia Corretora e do Concórdia Banco, não é parte da
Associação e, portanto, será vendida aos atuais acionistas controladores da Sadia antes da Incorporação HFF.
Com a efetivação desses passos, a totalidade das ações de emissão da Sadia passará a ser de nossa titularidade.
A Associação está sujeita à aprovação pelos nossos acionistas e pelos Acionistas Sadia e, ainda, pelas
autoridades de defesa da concorrência, de modo que as nossas atividades não serão integradas com as
atividades da Sadia até que sejam proferidas as decisões dos órgãos de defesa da concorrência competentes.
Para maiores informações, ver “Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto.
A Associação está em linha com nossas estratégias de ampliação da atuação nos mercados interno e externo, e
possibilitará a ações complementares entre nossas operações. Além disso, acreditamos que a Associação trará
importantes sinergias e ganhos de escala.
Após a Incorporação HFF, deveremos alterar nosso Estatuto Social de forma a estabelecer que o nosso
Conselho de Administração será composto por nove a 11 membros, dos quais três serão eleitos pelos
Acionistas Sadia que migrarão para a HFF até 31 de dezembro de 2010, e que o Conselho terá co-presidência,
sendo que nenhum dos presidentes terá voto de qualidade no caso de empate. Além disso, nossa denominação
social deverá ser alterada para BRF e nossa sede social transferida para Itajaí, Santa Catarina. Esperamos que
a assembléia geral extraordinária que aprovará essas matérias ocorra em julho de 2009.
A unificação das operações da Companhia e da Sadia está condicionada à aprovação das autoridades de
defesa da concorrência do Brasil, da União Européia e de outras jurisdições. Tais autoridades podem não
aprovar a operação ou impor condições significativas para a sua realização, incluindo compromissos de
desempenho ou de se desfazer de determinadas subsidiárias, linhas de produtos, marcas ou fábricas.
Durante a análise das autoridades de defesa da concorrência, nós e a Sadia poderemos estar sujeitos à
determinadas obrigações específicas, que visam a manter inalteradas as condições de mercado, assumidas
perante os órgãos antitruste. Na Europa, a análise feita pelos órgãos de defesa da concorrência é prévia, sendo
condição para o fechamento da operação (bar on closing).
No caso de as decisões das autoridades de defesa da concorrência serem submetidas ao controle judicial, a
obrigação de manter inalteradas as condições de mercado pode ser mantida enquanto durar a apuração pelo
Poder Judiciário. Para informações sobre aprovações de órgãos de defesa da concorrência, ver seção “Fatores
de Risco”, na página 62 deste Prospecto e para informações adicionais sobre a Sadia, ver seção “Sadia” na
página 185 deste Prospecto.
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EVENTOS RECENTES
Além da Associação, nós completamos uma série de transações e buscamos outras iniciativas para
implementar nossa estratégia. Tais transações e iniciativas incluem as seguintes:
•

aprovação, em 27 de fevereiro de 2009, da incorporação da Perdigão Agroindustrial pela Companhia;

•

aprovação, em 18 de dezembro de 2008, da cisão parcial da Perdigão Agroindustrial, com a versão da
parcela cindida para a Companhia;

•

aprovação, em 18 de dezembro de 2008, da incorporação da Perdigão Mato Grosso, Batávia e Maroca
(antiga Cotochés) pela Companhia;

•

aprovação, em 30 de abril de 2008, da incorporação da Eleva pela Companhia;

•

aquisição da Cotochés, em 2 de abril de 2008;

•

firmamos, em 30 de outubro de 2007, acordo para a aquisição da Eleva, a qual foi concluída em 21 de
outubro de 2008, sendo 46% em dinheiro e 54% em incorporação de ações; e

•

aquisição, em 6 de dezembro de 2007, da totalidade das ações de emissão da Plusfood, concluída em
janeiro de 2008.

Para maiores informações sobre nossos eventos recentes, ver seção “Descrição dos Nossos Negócios –
Eventos Recentes” na página 155 deste Prospecto.
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O gráfico abaixo apresenta a estrutura atual do nosso grupo societário:

Nota: Todas as nossas subsidiárias são integrais, exceto pela UP Alimentos Ltda., sociedade detida em conjunto com a Unilever em decorrência de
nossa joint venture. As empresas sem indicativo de percentual de participação são nossas subsidiárias integrais diretas ou indiretas. A sub-holding
Acheron Beteiligung-sverwaltung GMBH possui 100 subsidiárias diretas na Ilha da Madeira, Portugal, cujo objetivo é operar no mercado europeu
para possibilitar o incremento na participação naquele mercado que é regulado por regime de quotas de importação para carne de frango e peru. O
investimento nestas subsidiárias totalizava R$785,0 milhões em 31 de março de 2009.
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RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
As seguintes informações financeiras foram extraídas de dados financeiros referentes aos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008, incluídos neste Prospecto a partir da página 371, e, quando referentes aos
nossos balanços patrimoniais e demonstrações de resultados consolidados, foram extraídos de nossas demonstrações
financeiras consolidadas auditadas anexas a este Prospecto a partir da página 371. As informações financeiras
referentes aos períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009 referentes aos balanços patrimoniais
e demonstrações de resultados consolidadas foram extraídas de nossas demonstrações financeiras consolidadas não
auditadas incluídas neste Prospecto a partir da página 711, que contêm, na opinião da nossa administração, todos os
ajustes necessários para representar adequadamente nossa situação patrimonial e financeira nas datas e nos períodos
representados. O resultado do período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 não é necessariamente
indicativo do resultado referente ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2009 ou qualquer outro período.
O resumo das demonstrações e informações financeiras deverá ser lido em conjunto com “Apresentação das
Informações Financeiras” e “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e Resultado
Operacional” nas páginas 15 e 97 deste Prospecto, respectivamente, bem como com nossas demonstrações financeiras
consolidadas e respectivas notas explicativas contidas neste Prospecto.
Em 31 de dezembro de
AV %
AV %
AV %
AH %
AH %
2006
2007
2008
2006
2007
2008 2006/2007 2007/2008
(em milhões de reais, exceto percentuais e quando expressamente indicado)
Dados do Balanço Patrimonial
Disponibilidades .........................
Contas a receber de
clientes, líquidas .....................
Estoques .....................................
Outros ativos circulantes.............
Total do ativo circulante..............
Aplicações financeiras ................
Outros ativos de longo prazo ......
Realizável a longo prazo ..............
Investimentos .................................
Imobilizado ...................................
Intangível (*) ...................................
Diferido..........................................
Total do ativo não circulante.......
Total do ativo................................
Empréstimos e financiamentos ......
Fornecedores...............................
Outros passivos circulantes.........
Total do passivo circulante ..........
Empréstimos e financiamentos ......
Outros passivos de longo prazo......
Total do passivo não circulante...
Participação de acionistas
não controladores ........................
Patrimônio líquido .......................
Capital social realizado ...............
Reservas de lucro ........................
Ajuste de avaliação patrimonial .....
Ações em tesouraria....................
Total do passivo............................
(*)

1.120,5

23,2%

1.773,7

27,1%

1.976,0

17,6%

58,3%

11,4%

701,6
643,2

14,5%
13,3%

803,9
865,2

12,3%
13,2%

1.378,1
1.689,0

12,3%
15,1%

14,6%
34,5%

71,4%
95,2%

286,3
2.751,6

6,0%
57,0%

325,5
3.768,3

5,0%
57,6%

942,1
5.985,2

8,4%
53,4%

13,7%
36,9%

189,4%
58,8%

80,0
158,7
238,7
1,0
1.663,8
84,5

1,7%
3,2%
4,9%
0,4%
34,5%
1,7%

63,3
191,0
254,3
1,0
2.136,9
269,5

1,0%
2,9%
3,9%
0,0%
32,7%
4,1%

0,1
597,0
597,1
1,0
2.918,5
1.545,7

0,0%
5,3%
5,3%
0,0%
26,0%
13,8%

(20,9)%
20,4%
6,5%
0,0%
28,4%
218,9%

(99,8)%
212,6%
134,8%
0,0%
36,6%
473,5%

89,8
2.077,8
4.829,4

1,9%
43,0%
100,0%

113,3
2.775,0
6.543,3

1,7%
172,0
42,4% 5.234,3
100,0% 11.219,5

1,5%
46,7%
100,0%

26,2%
33,6%
35,5%

51,8%
88,6%
71,5%

547,0
486,5

11,3%
10,1%

1.051,8
575,6

16,1%
8,8%

1.646,4
1.083,4

14,7%
9,7%

92,3%
18,3%

56,5%
88,2%

218,0
1.251,5

4,5%
25,9%

313,9
1.941,3

4,8%
29,7%

351,0
3.080,8

3,1%
27,5%

44,0%
55,1%

11,8%
58,7%

1.287,1

26,7%

1.214,0

18,6%

3.719,7

33,2%

(5,7)%

206,4%

146,9
1.434,0

3,0%
29,7%

162,0
1.376,0

2,5%
21,0%

307,7
4.027,4

2,7%
35,9%

10,3%
(4,0)%

89,9%
192,7%

39,0
2.104,9
1.600,0
505,7
0,0

0,8%
43,6%
33,1%
10,5%
0,0%

0,0
3.226,0
2.500,0
726,8
0,0

0,0%
49,3%
38,2%
11,1%
0,0%

0,7
4.110,6
3.445,0
704,5
(38,1)

0,0%
36,6%
30,7%
6,3%
(0,3)%

(100,0)%
53,3%
56,3%
43,7%
0,0%

0,0%
27,4%
37,8%
(3,1)%
100,0%

(0,8)
4.829,4

0,0%
100,0%

(0,8)
6.543,3

0,0%
(0,8)
100,0% 11.219,5

0,0%
100,0%

0,0%
35,5%

0,0%
71,5%

Para fins de comparabilidade, efetuamos a reclassificação dos saldos de ágios existentes no balanço em 31 de dezembro de 2006 e 31 de
dezembro de 2007, nas rubricas de Investimento e Diferido para a rubrica de Intangíveis.
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Em 31 de
AV %
Em 31 de
Em 31 de
março de 2009
2009
dezembro de AV % março de AV %
AH %
Consolidado
Pro
2008
2009
2008
2009
2008/2009
Pro Forma
Forma
(em milhões de reais, exceto percentuais e quando expressamente indicado)
Dados do Balanço Patrimonial
Disponibilidades ................................
Contas a receber de clientes, líquidas....
Estoques.............................................
Outros ativos circulantes....................
Total do ativo circulante .....................
Aplicações financeiras .......................
Outros ativos de longo prazo .............
Realizável a longo prazo .....................
Investimentos ........................................
Imobilizado............................................
Intangível...............................................
Diferido .................................................
Total do ativo não circulante ..............
Total do ativo .......................................
Empréstimos e financiamentos ..........
Fornecedores......................................
Outros passivos circulantes................
Total do passivo circulante .................
Empréstimos e Financiamentos .........
Outros passivos de longo prazo .........
Total do passivo não circulante ..........
Participação acionistas não controladores....
Patrimônio líquido...............................
Capital social realizado......................
Reservas de lucro...............................
Ajuste de avaliação patrimonial.........
Prejuízos acumulados ........................
Ações em tesouraria.........................
Total do passivo ...................................

1.976,0
17,6%
1.378,1
12,3%
1.689,0
15,1%
942,1
8,4%
5.985,2
53,3%
0,1
0,0%
597,0
5,3%
597,1
5,3%
1,0
0,0%
2.918,5
26,0%
1.545,7
13,8%
172,0
1,5%
5.234,3
46,7%
11.219,5 100,0%
1.646,4
14,7%
1.083,4
9,7%
3,1%
351,0
3.080,8
27,5%
3.719,7
33,2%
307,7
2,7%
4.027,4
35,9%
0,7
0,0%
4.110,6 36,6%
3.445,0
30,7%
704,5
6,3%
(38,1) (0,3)%
0,0
0,0%
(0,8)
0,0%
11.219,5 100,0%
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1.803,2
16,6%
1.315,3
12,1%
1.604,0
14,7%
936,5
8,6%
5.659,0 52,0%
–
0,0%
625,2
5,7%
625,2
5,7%
1,0
0,0%
2.899,3
26,6%
1.544,7
14,2%
163,6
1,5%
5.233,8 48,0%
10.892,8 100,0%
1.803,8
16,6%
1.018,3
9,3%
299,8
2,8%
3.122,9 28,7%
3.601,8
33,1%
289,1
2,7%
3.890,9 35,7%
0,8
0,0%
3.879,1 35,6%
3.445,0
31,6%
719,7
6,6%
(43,7) (0,4)%
(241,1) (2,2)%
(0,8)
0,0%
10.892,8 100,0%

(8,8)%
(4,6)%
(5,0)%
(0,6)%
(5,5)%
100,0%
4,7%
4,7%
0,0%
(0,7)%
(0,1)%
(4,9)%
0,0%
(2,9)%
9,8%
(6,0)%
(14,6)%
1,3%
(3,1)%
(6,7)%
(3,4)%
14,3%
(5,6)%
0,0%
2,1%
14,7%
100,0%
0,0%
(2,9)%

3.809,4
1.874,3
3.371,2
1.967,8
11.022,7
159,9
2.035,3
2.195,2
14,1
9.698,7
1.764,9
264,7
13.937,6
24.960,3
6.066,6
1.894,8
2.134,7
10.096,1
6.969,7
694,0
7.663,7
51,4
7.149,1
6.715,0
719,7
(241,1)
(43,7)
(0,8)
24.960,3

15,3%
7,5%
13,5%
7,9%
44,2%
0,6%
8,2%
8,8%
0,1%
38,9%
7,1%
1,1%
55,8%
100,0%
24,3%
7,6%
8,5%
40,4%
27,9%
2,8%
30,7%
0,2%
28,6%
26,9%
2,9%
(1,0)%
(0,2)%
0,0%
100,0%

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
AV %
AV %
AV %
AH %
AH %
2006
2007
2008
2006/2007 2007/2008
2007
2008
2006
(em milhões de reais, exceto percentuais e quando expressamente indicado)
Dados da Demonstração do
Resultado
Receita bruta......................................
Deduções de vendas ..........................
Vendas líquidas................................
Custos das vendas..............................
Lucro bruto......................................
Despesas operacionais:

6.105,9

117,2%
(17,2)
(896,1)
%
100,0
5.209,8
%
(74,2)
%
(3.865,7)
1.344,1
25,8%

7.788,6

117,4%

13.161,3

115,5%

27,6%

69,0%

(1.155,2)

(17,4)%

(1.768,3) (15,5)%

28,9%

53,1%

6.633,4

100,0%

11.393,0

100,0%

27,3%

71,8%

(4.760,1)
1.873,3

(71,8)%
28,2%

(8.634,1) (75,8)%
2.758,9
24,2%

23,1%
39,4%

81,4%
47,3%

(20,6)
%
(1,4)%
(0,2)%
22,1%

(1.279,0)
(76,9)
(13,5)
(1.369,4)

(19,3)%
(1,2)%
(0,2)%
(20,6)%

(1.891,1) (16,6)%
(140,4) (1,2)%
(18,9) (0,2)%
(2050,4) (18,0)%

19,4%
6,4%
40,6%
18,8%

47,9%
82,6%
40,0%
49,0%

3,7%
(2,5)%

503,9
(105,4)

7,6%
(1,6)%

708,5
(630,3)

6,2%
(5,5)%

163,3%
(18,5)%

40,6%
498,0%

0,2%
(1,4)%
1,2%

(14,7)
383,8
(32,1)

(0,2)%
5,8%
0,5%

(213,4)
(183,7)
255,3

(2,3)% (220,5)%
(1,6)% (416,6)%
2,2% (152,1)%

1.351,7%
(147,9)%
(895,3)%

(0,2)%

(24,6)

(0,4)%

(13,5)

(0,1)%

148,5%

(45,1)%

0,0%

(2,6)

0,0%

(3,4)

0,0%

62,5%

30,8%

(0,1)%
2,3%

(3,2)
321,3

(0,1)%
4,8%

(0,3)
54,4

0,0%
0,5%

(54,9)%
173,9%

(87,5)%
(83,1)%

–
–
–
–

1,732
0,540
1,077
0,608

–
–
–
–

0,263
0,369
0,738
0,316

–
–
–
–

145,0%
154,7%
154,0%
207,1%

(84,8)%
–
–
–

165,5

–

185,5

–

206,5

–

12,1%

–

82,8

–

92,8

–

103,3

–

12,1%

–

117,3

2,3%

321,3

4,8%

54,4

0,5%

173,9%

(83,1)%

(61,6)
129,3

(1,2)%
2,5%

32,1
105,4

0,5%
1,6%

(255,3)
630,3

(2,2)%
5,5%

(152,1)%
(18,5)%

(895,3)%
498,0%

245,9
430,9
7,1
11,5
6,2
455,7

4,7%
8,3%
0,1%
0,2%
0,1%
8,7%

293,6
752,4
3,2
27,2
19,9
802,7

4,4%
11,3%
0,0%
0,4%
0,3%
12,1%

601,6
1.031,0
0,3
16,9
111,1
1.159,3

5,3%
9,1%
0,0%
0,1%
1,0%
10,2%

19,4%
74,6%
(54,9)%
136,5%
221,0%
76,1%

104,9%
37,0%
(87,5)%
(37,9)%
458,3%
44,4%

Vendas........................................... (1.070,8)
Administrativas .............................
(72,3)
(9,6)
Honorários dos administradores.....
1.152,7
Lucro operacional antes das
despesas financeiras .....................
191,4
Despesas financeiras, líquidas........
(129,3)
Outras receitas (despesas)
12,2
operacionais(1) .............................
74,3
Lucro (prejuízo) operacional..............
Imposto de renda e contribuição social .
61,6
Participação nos lucros dos
funcionários ...................................
(9,9)
Participação nos lucros dos
administradores ..............................
(1,6)
Participação de acionistas
(7,1)
não controladores ...........................
117,3
Lucro líquido ...................................
Lucro por ação(2) (R$) .......................
Dividendos por ação(3) (R$)...............
Dividendos por ADS(R$) ..................
Dividendos por ADS (em US$).........
Média de ações emitidas
descontadas as ações em
tesouraria (em milhões de reais) ........
Média de ADS em circulação
(em milhões de reais) .....................
Outras informações
operacionais e financeiras –
conciliação do EBITDA
Lucro líquido do exercício.................
Imposto de renda e
contribuição social..............................
Despesas financeiras, líquidas ...........
Depreciação, exaustão
e amortização......................................
EBITDA(4) ........................................
Partic. minoritárias ............................
Partic. administradores e funcion. .....
Resultado não operacional.................
EBITDA Ajustado(4) ........................

0,708
0,212
0,424
0,198
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2006
Dados Operacionais
Aves abatidas (em milhões
de cabeças por ano) .......................
Suínos/Bovinos abatidos
(em mil cabeças ano) .....................
Vendas totais de carnes,
lácteos e outros processados
(em mil toneladas por ano) ............
Captação de leite (milhões litros) .....
Empregados (ao final do ano) ...........
(1)
(2)
(3)
(4)

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
AH %
2007
2008
2006/2007

AH %
2007/2008

547,4

627,3

863,2

14,6%

37,6%

3.655,8

3.774,7

4.713,2

3,3%

24,9%

1.512,6
147,9
39.048

1.812,5
247,0
44.752

3.162,9
1.605,6
59.008

19,8%
67,0%
14,6%

74,5%
550,0%
31,9%

Para fins de comparabilidade, a Companhia efetuou a reclassificação dos saldos da rubrica “resultados não operacional” para a rubrica “outras
receitas/despesas operacionais” referente aos anos de 2006 e 2007.
O lucro por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo exercício social.
O dividendo por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo exercício social.
Para o significado de EBITDA e EBITDA Ajustado, vide “Definições” na página 5 deste Prospecto.

Período de três meses encerrado
em 31 de março de
AV %
AV %
2008
2009
2009
AH %
2008
(em milhões de reais, exceto percentuais e quando
expressamente indicado)
Dados da Demonstração do Resultado
Receita bruta ............................................................................. 2.846,7
Deduções de vendas .................................................................. (385,0)
Vendas líquidas ....................................................................... 2.461,7
Custos das vendas ..................................................................... (1.925,3)
Lucro bruto..............................................................................
536,4
Despesas operacionais:
Vendas................................................................................... (401,1)
Administrativas .....................................................................
(40,7)
(3,6)
Honorários dos administradores............................................
Lucro (prejuízo) operacional antes de
despesas financeiras .............................................................
Despesas financeiras, líquidas...............................................
Outras receitas (despesas) operacionais(1) .............................
Lucro (prejuízo) operacional..................................................
Imposto de renda e contribuição social .....................................
Participação nos lucros dos administradores .............................
Participação nos lucros dos funcionários ..................................
Participação de acionistas não controladores ............................
Lucro (prejuízo) líquido..........................................................
Lucro (prejuízo) por ação(2) (R$)...............................................
Dividendos por ação(3) (R$) ......................................................
Dividendos por ADS (R$).........................................................
Dividendos por ADS (em U.S.$)...............................................
Média de ações emitidas descontadas as ações em
tesouraria (em milhões de reais).............................................
Média de ADS em circulação (em milhões de reais).................
(1)
(2)
(3)

115,6%
(15,6)%
100,0%
(78,2)%
21,8%

3.035,5
(432,4)
2.603,1
(2.068,0)
535,1

116,6%
(16,6)%
100,0%
(79,4)%
20,6%

6,6%
12,3%
5,7%
7,4%
(0,2)%

(16,3)%
(1,7)%
(0,1)%

(488,5)
(37,2)
(5,2)

(18,8)%
(1,4)%
(0,2)%

21,8%
(8,6)%
44,4%

(445,4)

(18,0)%

(530,9)

(20,4)%

19,2%

91,0
(34,5)

3,7%
(1,4)%

4,2
(100,3)

0,2%
(3,9)%

(95,4)%
190,7%

(15,9)
40,6

(0,6)%
1,6%

(21,4)
(117,5)

(0,8)%
(4,5)%

34,6%
(389,4)%

14,9
(0,8)
(3,6)
(0,1)
51,0

(0,6)%
0,0%
(0,1)%
0,0%
2,1%

(108,3)
0,0
0,0
(0,2)
(226,0)

(4,2)%
0,0%
0,0%
(0,1)%
(8,7)%

(826,8)%
(100,0)%
(100,0)%
100,0%
(543,1)%

0,247
–
–
–
206,5
103,3

(1,094)
–
–
–
206,5
103,3

(542,3)%
–
–
–
0,0%
0,0%

Para fins de comparabilidade, efetuamos a reclassificação dos saldos da rubrica “resultados não operacionais” para a rubrica “outras
receitas/despesas operacionais” referente aos anos de 2006 e 2007.
O lucro (prejuízo) por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo
exercício social.
O dividendo por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo exercício social.
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Período encerrado em 31 de março de
AV %
AV %
2008
2009
AH %
2008
2009
(em milhões de reais, exceto percentuais)
Outras informações operacionais e
financeiras – conciliação do EBITDA
Lucro (prejuízo) líquido ...........................................................
Imposto de renda e contribuição social ....................................
Despesas financeiras, líquidas..................................................
Depreciação, exaustão e amortização.......................................
EBITDA(1) ...............................................................................
Partic. Minoritárias...................................................................
Partic. administradores e funcion. ............................................
Resultado não operacional .......................................................
EBITDA Ajustado(1) ...............................................................
(1)

51,0
(14,9)
34,5
107,8
178,4
0,1
4,4
3,5
186,4

2,1%
(0,6%
1,4%
4,4%
7,2%
0,0%
0,2%
0,1%
7,6%

(226,0)
108,3
100,3
119,8
102,4
0,2
–
15,2
117,8

(8,7)%
4,2%
3,9%
4,6%
3,9%
0,0%
0,0%
0,6%
4,5%

(543,1)%
(826,8)%
190,7%
11,1%
(42,6)%
100,0%
(100,0)%
334,3%
(36,8)%

Para o significado de EBITDA e EBITDA Ajustado, vide “Definições” na página 5 deste Prospecto.

Dados Operacionais
Aves abatidas
(em milhões de cabeças no período) ...........................................
Suínos/bovinos abatidos
(em mil cabeças no período)........................................................
Vendas totais de carnes e outros processados
(em mil toneladas no período)................................................
Captação de leite
(milhões litros).......................................................................
Empregados
(ao final do período)...............................................................
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2008

2009

AH %

213,1

181,5

(14,8)%

1.101,9

1.211,0

9,9%

714,6

889,9

3,1%

350,8

337,3

(3,9)%

55.844

57.409

2,8%

SUMÁRIO DA OFERTA
Companhia

Perdigão S.A.

Acionistas

Titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia residentes e
domiciliados ou com sede no Brasil.

Acionistas Sadia

Titulares de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Sadia
residentes e domiciliados ou com sede no Brasil.

Coordenadores da Oferta Brasileira

O Coordenador Líder, o BB BI, o JP Morgan e o Santander.

Coordenadores Contratados

[●] e [●].

Instituições Participantes da
Oferta Brasileira

Os Coordenadores da Oferta Brasileira, os Coordenadores Contratados
e as Corretoras, em conjunto.

Coordenadores da Oferta
Internacional

UBS Securities LLC, JP Morgan Securities Inc. e Santander Investment
Securities Inc.

Oferta Global

A Oferta Brasileira e a Oferta Internacional, em conjunto, sendo que
este Prospecto refere-se exclusivamente à Oferta Brasileira, não
devendo ser entendido como uma oferta das Ações da Oferta
Internacional ao público no Brasil.

Oferta Brasileira

Oferta pública de distribuição primária das Ações da Oferta Brasileira, no
Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da
Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços
de colocação das Ações da Oferta Brasileira no exterior, em uma oferta
registrada de acordo com o Securities Act, respeitada a legislação vigente
no país de domicílio de cada investidor, por meio dos mecanismos de
investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM.

Oferta Internacional

Oferta pública de distribuição primária das Ações da Oferta
Internacional, sob a forma de ADSs, representadas por ADRs, no
exterior, em uma oferta registrada de acordo com o Securities Act,
respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor.

Ações

Ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de nossa
emissão, objeto da Oferta Global.

Ações da Oferta Brasileira

Até 114.285.714 Ações a serem ofertadas no Brasil, com esforços de
colocação no exterior, no âmbito da Oferta Brasileira. Do total das Ações, a
quantidade de Ações da Oferta Brasileira e de Ações da Oferta
Internacional será determinada pelos Coordenadores da Oferta Brasileira e
pelos Coordenadores da Oferta Internacional, de acordo com o resultado do
Procedimento de Bookbuilding, e constará do Prospecto Definitivo.

Ações da Oferta Internacional

Até 114.285.714 Ações, sob a forma de ADSs, representadas por ADRs, a
serem ofertadas no exterior, no âmbito da Oferta Internacional. Do total das
Ações, a quantidade de Ações da Oferta Brasileira e de Ações da Oferta
Internacional será determinada pelos Coordenadores da Oferta Brasileira e
pelos Coordenadores da Oferta Internacional, de acordo com o resultado do
Procedimento de Bookbuilding, e constará do Prospecto Definitivo.
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ADRs

American Depositary Receipts, certificados representativos das ADSs,
cada ADS representando um ADR, depositados em custódias
específicas no Brasil.

ADSs

American Depositary Shares, cada ADS representando duas Ações, a
serem distribuídas exclusivamente no âmbito da Oferta Internacional.

Ações do Lote Suplementar

Até 17.142.857 ações ordinárias de nossa emissão, equivalentes a até
15% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais), que, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400,
conforme a Opção de Lote Suplementar, poderão ser acrescidas à
Oferta Global, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente
ofertadas. Salvo se disposto de maneira diversa, as referências às
Ações serão também referências às Ações do Lote Suplementar.

Ações Adicionais

Até 22.857.143 ações ordinárias de nossa emissão (incluindo ações
ordinárias de emissão da Companhia sob a forma de ADSs,
representadas por ADRs), equivalentes a até 20% das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar),
que, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a
data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, poderão, a nosso
critério, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta Brasileira
e os Coordenadores da Oferta Internacional, ser acrescidas à Oferta
Global, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente
ofertadas. Salvo se disposto de maneira diversa, as referências às Ações
serão também referências às Ações Adicionais.

Público Alvo da Oferta Brasileira

Acionistas, Acionistas Sadia, Investidores Não Institucionais, Investidores
Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros, sendo que os Investidores
Estrangeiros deverão observar os mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM.
Os investidores devem estar cientes de que a Associação, que inclui
a Incorporação HFF e a Incorporação Sadia, está sujeita à
aprovação pelos Acionistas, pelos acionistas da HFF e pelos
Acionistas Sadia. Adicionalmente, a Associação está sujeita à
aprovação pelas autoridades de defesa da concorrência do Brasil e
de outras jurisdições nas quais nós possuímos e nas quais a Sadia
possui operações e onde essa exigência legal seja necessária. Essas
aprovações estão previstas para ocorrer durante a Oferta Global
e/ou em data posterior à Data de Liquidação, e podem não ser
obtidas ou serem obtidas com restrições. A Oferta Global não está
de qualquer forma vinculada à implementação de qualquer etapa
da Associação, incluindo a Incorporação HFF ou a Incorporação
Sadia. A não implementação da Associação, incluindo a
Incorporação HFF ou a Incorporação Sadia, ou sua aprovação em
condições distintas daquelas já anunciadas não dará direito aos
subscritores de Ações de desistir da Oferta Global ou de pleitear
restituição dos valores pagos pelas Ações. Para maiores
informações, ver “Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto.
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Oferta Prioritária

O total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do
Lote Suplementar e as Ações Adicionais) será destinado
prioritariamente à colocação pública aos Acionistas, nos termos do
artigo 21 da Instrução CVM 400, e aos Acionistas Sadia, nos termos
do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, desde que realizem
seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva da
Oferta Prioritária.
A Oferta Prioritária não será estendida aos Acionistas e aos
Acionistas Sadia que não sejam residentes e domiciliados ou com
sede no Brasil, dado que a oferta e a venda das Ações da Oferta
Brasileira estão sujeitas às leis de valores mobiliários dos Estados
Unidos da América, e certas características da Oferta Prioritária
podem não ser compatíveis com tal regulamentação.
Será assegurado a cada um dos Acionistas e dos Acionistas Sadia que
realizar Pedido de Reserva subscrever Ações da Oferta Brasileira
(a) até o limite proporcional de participação (1) de cada Acionista no
nosso capital social total como se a Associação já tivesse ocorrido,
considerando a relação de substituição de 0,132998 ação ordinária de
nossa emissão por cada ação ordinária ou ação preferencial de
emissão da Sadia, informada no aviso de fato relevante de
19 de maio de 2009 relativo à Associação, correspondendo cada ação
ordinária de nossa emissão a [•]% do nosso capital social votante e
total como se a Associação já tivesse ocorrido; e (2) de cada Acionista
Sadia no nosso capital social total como se a Associação já tivesse
ocorrido, considerando a relação de substituição de 0,132998 ação
ordinária de nossa emissão por cada ação ordinária ou ação
preferencial de emissão da Sadia, informada no aviso de fato
relevante
de
19 de maio de 2009
relativo
à
Associação,
correspondendo cada ação ordinária de emissão da Sadia de
titularidade dos Acionistas Sadia a [•]% do nosso capital social
votante e total como se a Associação já tivesse ocorrido (“Limite de
Subscrição Proporcional”); e (b) que excederem o Limite de
Subscrição Proporcional, por meio de pedido reserva de sobras no
Pedido de Reserva. A verificação do Limite de Subscrição
Proporcional será realizada na Primeira Data de Corte,
desconsiderando-se as frações, observado que, caso a respectiva
posição em custódia das ações ordinárias de nossa emissão de
titularidade do Acionista ou das ações ordinárias e/ou ações
preferenciais de emissão da Sadia de titularidade do Acionista Sadia,
verificada com a BM&FBOVESPA ou com as respectivas instituições
na Segunda Data de Corte, seja inferior ou superior à respectiva
posição em custódia verificada na Primeira Data de Corte, o Limite de
Subscrição Proporcional será ajustado para a respectiva posição do
Acionista ou do Acionista Sadia na Segunda Data de Corte.
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As Ações da Oferta Brasileira remanescentes após o atendimento aos
Acionistas e aos Acionistas Sadia que realizaram Pedido de Reserva
serão rateadas entre os Acionistas e os Acionistas Sadia que, no
respectivo Pedido de Reserva, tiverem realizado pedido de reserva de
sobras das Ações da Oferta Brasileira no âmbito da Oferta Prioritária,
observado, entretanto, que a quantidade de Ações da Oferta Brasileira
a ser alocada no rateio das sobras a cada um dos Acionistas e
Acionistas Sadia que tiverem realizado pedido de reserva de sobras
fica limitada ao menor dos seguintes montantes (a) a quantidade de
Ações da Oferta Brasileira alocada ao respectivo Acionista ou
Acionista Sadia no âmbito da Oferta Prioritária antes do rateio das
sobras; (b) o valor máximo de investimento constante do respectivo
Pedido de Reserva; ou (c) quantidade de Ações da Oferta Brasileira
correspondente ao respectivo Limite de Subscrição Proporcional
aplicado sobre as Ações da Oferta Brasileira objeto do rateio
de sobras, desconsiderando-se as frações de Ações da Oferta
Brasileira, aplicando-se esse procedimento sucessivamente até que
todos os pedidos de reserva de sobras tenham sido atendidos. As
Ações da Oferta Brasileira remanescentes, se houver, serão destinadas
à Oferta de Varejo.
Período de Reserva da
Oferta Prioritária

Será concedido aos Acionistas e aos Acionistas Sadia o prazo entre
[8] de julho de 2009 e [13] de julho de 2009, inclusive, para a
realização dos respectivos Pedidos de Reserva no âmbito da
Oferta Prioritária.

Oferta de Varejo

Após o atendimento da Oferta Prioritária, no contexto da Oferta de
Varejo, e desde que haja Ações remanescentes suficientes para tanto,
o montante de 10% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar
as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), considerando,
nesse montante, as Ações da Oferta Brasileira ofertadas para
Acionistas e Acionistas Sadia que se enquadrem na classificação de
Investidor Não Institucional, no âmbito da Oferta Prioritária, será
destinado à colocação pública para Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva da
Oferta de Varejo

Será concedido aos Investidores Não Institucionais o prazo entre [15]
de julho de 2009 e [20] de julho de 2009, inclusive, para a realização
dos respectivos Pedidos de Reserva no âmbito da Oferta de Varejo.

Oferta Institucional

As Ações da Oferta Brasileira que não tiverem sido alocadas na
Oferta Prioritária e as Ações da Oferta Brasileira destinadas à Oferta
de Varejo que não tiverem sido alocadas serão destinadas à Oferta
Institucional, juntamente com as demais Ações da Oferta Brasileira.
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Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação,
mediante a participação destes no Procedimento de Bookbuilding, até o
limite de 10% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações do Lote Suplementar, as Ações Adicionais e a Oferta Prioritária).
Caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar,
as Ações Adicionais e a Oferta Prioritária), não será permitida a
colocação, pelos Coordenadores da Oferta Brasileira ou pelos
Coordenadores Contratados, no âmbito da Oferta Institucional, de
Ações da Oferta Brasileira aos Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas no
âmbito da Oferta Institucional por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. Os investimentos
realizados em decorrência de operações com derivativos (total return
swaps) não serão considerados investimentos por Pessoas Vinculadas
para os fins da Oferta Global. A participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço
por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover
redução da liquidez das ações ordinárias de nossa emissão e/ou dos
nossos ADRs no mercado secundário. Para informações adicionais,
ver seção “Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto.

Público Alvo da Oferta Internacional

Investidores Estrangeiros.

Preço por Ação

O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding.

Valor Total da Oferta Global

R$4.505.142.845,88 (com base na cotação das ações ordinárias de
nossa emissão na BM&FBOVESPA em 12 de junho de 2009 e sem
considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais).

Data de Liquidação

A liquidação física e financeira ocorrerá até o último dia do Período
de Colocação.

Data de Liquidação das Ações
do Lote Suplementar

A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar deverá
ocorrer até o terceiro dia útil contado da respectiva data de exercício da
Opção de Lote Suplementar, mas não antes da data de publicação do
Anúncio de Início.

Garantia Firme de Liquidação

Respeitados a publicação do Aviso ao Mercado, a disponibilização deste
Prospecto, o encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária e
do Período de Reserva da Oferta de Varejo, a realização do Procedimento
de Bookbuilding, a concessão do registro da Oferta Global pela CVM, a
publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto
Definitivo, os Coordenadores da Oferta Brasileira realizarão a colocação
da totalidade das Ações da Oferta Brasileira (exceto as Ações do Lote
Suplementar) de acordo com os limites individuais indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Contrato de Distribuição – Garantia Firme
de Liquidação”, na página 56 deste Prospecto, em regime de garantia
firme de liquidação, de forma individual e não solidária, observado o
disposto no Contrato de Distribuição:
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Se, ao final do Período de Colocação, as Ações da Oferta Brasileira não
tiverem sido totalmente liquidadas, cada um dos Coordenadores da
Oferta Brasileira, de forma individual e não solidária, subscreverá, no
último dia do Período de Colocação, pelo Preço por Ação, na proporção
e até o limite individual de cada um dos Coordenadores da Oferta
Brasileira, conforme indicado na seção “Informações Sobre a Oferta –
Contrato de Distribuição – Garantia Firme de Liquidação”, na
página 56 deste Prospecto, a totalidade do respectivo saldo resultante da
diferença entre (i) a quantidade de Ações da Oferta Brasileira indicada
acima; e (ii) a quantidade de Ações da Oferta Brasileira efetivamente
liquidada pelos investidores que as subscreveram.
A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo
entre os Coordenadores da Oferta Brasileira.
A garantia firme de liquidação, acima descrita, é vinculante a partir do
momento em que for concluído o Procedimento de Bookbuilding e
celebrado o Contrato de Distribuição.
Direitos, Vantagens e Restrições
das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os direitos e as vantagens e
estarão sujeitas às restrições decorrentes da Lei das Sociedades por
Ações, do Regulamento do Novo Mercado e do nosso Estatuto Social,
dentre os quais: (i) direito de voto nas nossas assembleias gerais, sendo
que cada Ação corresponderá a um voto; (ii) direito ao dividendo
obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro
líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por
Ações; (iii) direito de alienação das Ações nas mesmas condições
asseguradas ao acionista controlador alienante, em caso de alienação,
direta ou indireta, a título oneroso, do nosso controle, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas (tag along
de 100% do preço); e (iv) direito ao recebimento integral de dividendos
e demais proventos de qualquer natureza que viermos a declarar a partir
da Data de Liquidação.

Restrições a Negociações com Ações
Ordinárias de Nossa Emissão
(Lock-up)

[Pelo prazo de [90] dias contados da data do Prospecto Definitivo, nós
[e os membros da nossa Administração], exceto mediante prévio
consentimento por escrito dos Coordenadores da Oferta Brasileira e dos
Coordenadores da Oferta Internacional e observadas determinadas
outras exceções, obrigar-nos-emos a não ofertar, alienar, contratar a
venda ou onerar ações ordinárias de nossa emissão e/ou nossos ADRs
de que sejamos titulares, ou arquivar um pedido de registro na SEC ou
na CVM, relativo às ações ordinárias de nossa emissão e/ou aos nossos
ADRs, ou valores mobiliários conversíveis em, ou permutáveis por, ou
exercíveis por, qualquer ação ordinária de nossa emissão, ou warrants
ou outros direitos de compra de quaisquer ações de nossa emissão, ou
publicamente informar a intenção de fazer tal oferta, venda, disposição
ou arquivamento (ver “Informações sobre a Oferta – Restrições à
Negociação”, na página 57 deste Prospecto).]
Tais restrições não são aplicáveis às ações ordinárias de nossa emissão
a serem tomadas em empréstimo pelo Coordenador Líder para fins das
atividades de estabilização (ver “Informações sobre a Oferta –
Estabilização do Preço de Ações Ordinárias de Nossa Emissão, na
página 56 deste Prospecto).
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[Sem prejuízo do disposto acima, os membros da nossa Administração
poderão, mediante consentimento dos Coordenadores da Oferta Brasileira e
dos Coordenadores da Oferta Internacional, transferir, ceder ou emprestar
valores mobiliários de nossa emissão à corretora registrada na CVM para a
realização de atividades de formador de mercado, de acordo com as leis e
regulamentos aplicáveis, incluindo a Instrução CVM 384 e o Código
ANBID de Regulação e Melhores Práticas para Atividades Conveniadas.
Nenhuma autorização será necessária caso as atividades de formador de
mercado sejam realizadas por corretoras pertencentes ao grupo econômico
dos Coordenadores da Oferta Brasileira.]]
Conselho Fiscal

Nos termos do nosso Estatuto Social, nosso Conselho Fiscal é
permanente, composto por três membros efetivos e igual número de
suplentes, com competência e remuneração previstos em lei.

Resolução de Conflitos por
Meio de Arbitragem

Nos termos do nosso Estatuto Social, nós, nossos acionistas, os membros
da nossa Administração e os membros do nosso Conselho Fiscal
obrigamo-nos a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa
ou controvérsia que possa surgir entre nós, relacionada ou oriunda, em
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no
nosso Estatuto Social, nas normas editadas pelo CMN, pelo Banco Central
e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento
do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo
Mercado e do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado.

Inadequação da Oferta Brasileira
a Certos Investidores

Não há inadequação específica da Oferta Brasileira a certo grupo ou
categoria de investidor. Como todo e qualquer investimento em valores
mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações da Oferta
Brasileira apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais
que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimento (ver seções “Fatores de Risco” e “Descrição do Capital
Social”, nas páginas 62 e 251, respectivamente, deste Prospecto).

Aprovações Societárias

Nosso Conselho de Administração, em reunião realizada em 29 de maio
de 2009, cuja ata foi arquivada na JUCESP em [•] de junho de 2009 e
publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico” em 17 de junho de
2009, aprovou a realização da Oferta Global, com direito de prioridade
aos nossos Acionistas, nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400, e
aos Acionistas Sadia, nos termos do artigo 33, parágrafo3º, da Instrução
CVM 400, e autorizou nossa Diretoria a praticar todos os atos e assinar
todos os documentos necessários à realização dessas deliberações. Nosso
Conselho de Administração, previamente à concessão do registro da
Oferta Global pela CVM, em reunião cuja ata será publicada no jornal
“Valor Econômico” na data de publicação do Anúncio de Início e será
arquivada na JUCESP e publicada no DOESP, aprovará o aumento do
nosso capital social, dentro do limite do capital autorizado previsto em
nosso Estatuto Social, mediante a emissão das Ações e, se for o caso, das
Ações Adicionais, com a possibilidade de emissão das Ações do Lote
Suplementar, e o Preço por Ação, a ser calculado de acordo com o artigo
170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, e aferido
tendo como parâmetro a cotação das ações ordinárias de nossa emissão
na BM&FBOVESPA e dos nossos ADRs na NYSE e o resultado do
Procedimento de Bookbuilding.
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Mercados de Negociação

No dia útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, as
Ações da Oferta Brasileira serão negociadas na BM&FBOVESPA sob
o código “PRGA3” e as Ações da Oferta Internacional, sob a forma de
ADSs, representadas por ADRs, na NYSE sob o código “PDA”.
Aderimos ao Novo Mercado, segmento especial de negociação de
valores mobiliários da BM&FBOVESPA disciplinado pelo
Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de
governança corporativa a serem observadas por nós, que são mais
rigorosas que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações.

Instituição Depositária

Banco Itaú S.A.

Instituição Depositária dos ADRs

The Bank of New York.

Programa de ADR

O Programa de ADR foi registrado pela CVM em
17 de outubro de 1996 sob o n.º CVM/GER/RDR-96/008 e as Ações da
Oferta Internacional, sob a forma de ADSs, serão emitidas no âmbito
do Programa de ADR.

Destinação dos Recursos

Estima-se que os recursos líquidos provenientes da Oferta Global
serão de R$4.398.145.703,29 (com base na cotação das ações
ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em
12 de junho de 2009 e sem considerar as Ações do Lote Suplementar
e as Ações Adicionais), após a dedução de comissões e despesas
estimadas. Pretendemos utilizar os recursos líquidos que recebermos
da Oferta Global conforme detalhado na seção “Destinação dos
Recursos”, na página 80 deste Prospecto.

Fatores de Risco

Para uma descrição dos fatores que devem ser considerados antes da
decisão de investimento nas Ações da Oferta Brasileira, ver seção
“Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto, além de outras
informações incluídas neste Prospecto.

Declarações

Nossa declaração e a declaração do Coordenador Líder, nos termos do
artigo 56 da Instrução CVM 400, estão anexas a este Prospecto nas
páginas 291 e 293.

Informações Adicionais

Para maiores informações sobre a Oferta Global, ver seção
“Informações Sobre a Oferta”, na página 44 deste Prospecto. Nós e o
Coordenador Líder solicitamos o registro da Oferta Global em
5 de junho de 2009, estando a Oferta Global sujeita à análise prévia
pela ANBID e à prévia aprovação pela CVM. Maiores informações
sobre a Oferta Brasileira poderão ser obtidas com as Instituições
Participantes da Oferta Brasileira nos endereços indicados na seção
“Identificação de Administradores, Consultores e Auditores”, na página
11 deste Prospecto. Informações sobre as Corretoras poderão ser
obtidas na página da BM&FBOVESPA na Internet (www.cblc.com.br).
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Cronograma Estimado da Oferta Brasileira
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta Brasileira:
Data de
Realização/
Data Prevista(1)
05/06/2009

N.º
1.

Evento
Protocolo do pedido de registro da Oferta Global perante a ANBID

2.

Publicação do fato relevante divulgando o pedido de registro da Oferta Global

3.

Disponibilização da minuta do Prospecto Preliminar

[16/06/2009]

4.

Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores
Início do Procedimento de Bookbuilding
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária

[08/07/2009]

5.

Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária

[13/07/2009]

6.

Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras)
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo

[15/07/2009]

7.

Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo

[20/07/2009]

8.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Reunião do Conselho de Administração da Companhia para aprovar o Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta Global
Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar

[21/07/2009]

9.

Registro da Oferta Global pela CVM
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

[22/07//2009]

10.

Início das negociações das Ações da Oferta Brasileira na BM&FBOVESPA

[23/07/2009]

11.

Data de Liquidação

[27/07/2009]

12.

Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar

[20/08//2009]

13.

Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar

[25/08/2009]

14.

Data limite para a publicação do Anúncio de Encerramento

[27/08/2009]

(1)

08/06/2009

As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a
critério nosso, dos Coordenadores da Oferta Brasileira e dos Coordenadores da Oferta Internacional.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS
UBS Pactual – Coordenador Líder
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 2006,
o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram-se para criar o
Banco UBS Pactual S.A. O UBS Pactual tem como foco principal nas áreas de pesquisa, finanças
corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições, wealth management, asset management e sales and
trading (vendas e negociação). No Brasil, possui escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo
Horizonte, Porto Alegre e Recife.
Na área de wealth management, o UBS Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que
variam desde a asset management a planejamento de finanças corporativas até art banking (consultoria em
investimento em obras de arte). Além disso, os clientes têm acesso à rede global do UBS que possui mais de
140 anos de experiência e mais de CHF 1,9 bilhões de ativos investidos, em 30 de setembro de 2008.
Na área de investment banking, o UBS Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo,
incluindo empresas, governos, hedge funds, patrocinadores financeiros, empresas de private equity, bancos,
corretoras e gestores de ativos. Oferece consultoria especializada, excelente execução, produtos inovadores e
acesso abrangente aos mercados de capitais mundiais.
O UBS Pactual também oferece serviços de sales and trading (vendas e negociação) em renda fixa, ações e
câmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Os especialistas em produtos,
setores e países oferecem consultoria e execução de Fusões e Aquisições de primeira linha, e o departamento
de pesquisa (research) na América Latina tem obtido o primeiro lugar nos últimos sete anos (Institutional
Investor 2002-2008).
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes institucionais,
clientes private, empresas e parceiros de distribuição
BB BI
O BB BI é uma empresa pertencente ao conglomerado Banco do Brasil, criada para o executar atividades de
banco de investimentos.
Em operações de renda variável, o BB BI mantém posição entre os principais participantes em ofertas
públicas, apoiado em mais de 16 mil pontos de atendimento espalhados por todo o Brasil e em outros 22
países. Em 2008, atuou como coordenador líder na oferta pública de ações de emissão da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais – COPASA, no valor de R$460 milhões, e como coordenador na oferta pública
de ações de emissão da Vale S.A., no valor de R$19,4 bilhões. Ocupa o terceiro lugar no ranking ANBID de
distribuição de renda variável de 2008, com o valor de R$4,2 bilhões e 12,4% de participação de mercado.
Para seus 30 milhões de clientes, disponibiliza serviço de compra e venda de ações por meio da rede de
agências, Internet (home broker) e celular, que resultou em volume de R$14,4 bilhões.
Em 2008, participou de 15 operações de renda fixa com volume de R$3,9 bilhões.
Na custódia de ativos no mercado doméstico, ocupa o segundo lugar no ranking ANBID, com 24% de participação.
No mercado de capitais internacional, o Banco do Brasil, por meio de sua corretora externa, BB Securities Limited,
liderou duas emissões, totalizando US$180 milhões, além de atuar como co-manager na emissão realizada pelo
Tesouro Nacional no valor de US$525 milhões e na operação do BNDES no valor de US$1 bilhão.
O BB BI conta ainda com ampla experiência em assessoria e estruturação de operações de fusões e aquisições
envolvendo empresas dos setores de energia elétrica, portuário, transportes e saneamento, dentre outros.
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JP Morgan
O JP Morgan está presente no Brasil desde a década de 60. Em setembro de 2000, como resultado da fusão
entre o JPMorgan e o Banco Chase Manhattan S.A., consolidou-se como um banco de atacado e de
investimentos. No começo de 2004, a holding JPMorgan Chase & Co. adquiriu o Bank One Corp., o que
aumentou a presença da instituição financeira nas regiões do meio-oeste e sudoeste dos Estados Unidos e
também fortaleceu a atuação no segmento de cartões de crédito.
No Brasil, o JP Morgan atua em diversas áreas. O investment banking oferece assessoria em finanças
corporativas com relação a fusões e aquisições, reestruturações corporativas, emissão de títulos de dívida no
mercado internacional, emissão de ações e gerenciamento de riscos financeiros, entre outros; local markets,
sales & trading oferece produtos de tesouraria a clientes corporativos e institucionais; equities disponibiliza
serviços de corretora, market-maker, subscrições e operações com derivativos e de american depositary
receipts; private bank assessora investimentos a pessoa física de alta renda; treasury and securities services
oferece serviços de pagamento e recebimento, liquidação e administração de investimentos.
O JP Morgan faz parte do JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), uma instituição financeira com atuação
global e ativos de aproximadamente US$2,1 trilhões em 31 de março de 2009. O JP Morgan atua com
empresas, investidores institucionais, hedge funds, governos e indivíduos afluentes em mais de 100 países.
Em 2008, o JP Morgan recebeu o prêmio “Best M&A House in Latin America”, concedido pela LatinFinance.
Além deste, nos últimos anos, o JP Morgan também recebeu os prêmios “Bank of the Year”, “Bond House of
the Year”, “Equity House of the Year”, “Derivatives House of the Year”, “Securitization House of the Year”,
“Leveraged Finance House of the Year”, concedidos pela International Financing Review, bem como o
prêmio “Most Influential Companies”, na categoria Investment Bank, concedido pela BusinessWeek.
Em 2009, o JP Morgan Securities Ltd. liderou (i) a maior oferta pública de ações nos Estados Unidos, de
emissão do HSBC Holdings Plc, no valor de US$19,6 bilhões; (ii) a maior oferta pública não inicial de ações
(follow-on) nos Estados Unidos, de emissão da Wells Fargo & Co., no valor de US$8,6 bilhões; (iii) a maior
emissão de bonds conversíveis nos Estados Unidos, de emissão da United States Steel Corporation, no valor
de US$0,9 bilhão; e (iv) a maior oferta pública inicial de ações (IPO) global, de emissão da China Zhongwang
Holdings Limited, no valor de US$1,3 bilhão. Em 2008, no Brasil, o JP Morgan atuou como coordenador nas
ofertas públicas de emissão de ações (i) da Metalúrgica Gerdau S.A., no valor de R$1,5 bilhão; (ii) da
Gerdau S.A., no valor de R$2,9 bilhões; (iii) da Companhia Vale do Rio Doce, no valor de R$19,4 bilhões; e
(iv) da SLC Agrícola S.A., no valor de R$0,4 bilhão.
Santander
O Santander é controlado pelo Banco Santander S.A. (sediado na Espanha) e em 2007, participou do
consórcio que fechou o maior negócio da história da indústria bancária do mundo ao adquirir 86% das ações
do banco holandês ABN Amro, por 71 bilhões de euros.
Fundado em 1857, o Banco Santander S.A. (Espanha) possui atualmente US$1,5 trilhão em ativos, administra
quase US$1,6 trilhão em fundos, possui mais de 90 milhões de clientes, mais de 14.196 mil agências e está
presente em 40 países. É o principal grupo financeiro da Espanha e da América Latina e desenvolve uma
importante atividade de negócios na Europa, região em que alcançou uma presença destacada no Reino
Unido, por meio do Abbey National, assim como em Portugal. É líder em financiamento ao consumo na
Europa, por meio do Santander Consumer, com presença em 12 países do continente e nos Estados Unidos.
No primeiro trimestre de 2009, o Banco Santander S.A. (Espanha) registrou lucro líquido de US$2,729 bilhões. Na
América Latina, o Santander possui 6,089 mil agências e um total de ativos de US$264 bilhões e registrou um
lucro líquido de US$4,3 bilhões.
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O Santander opera no Brasil desde 1982. Na década de 1990, o Banco Santander S.A. (Espanha) iniciou um
processo de forte crescimento dos negócios no País com a aquisição de 5 instituições financeiras: Banco Geral
do Comércio S.A., Banco Noroeste S.A., Banco Meridional S.A., Banco Bozano, Simonsen S.A. e Banco do
Estado de São Paulo S.A. – Banespa. Atualmente, com a compra do ABN Amro Real, o Santander tornou-se
o terceiro maior banco do País. O Santander tem presença ativa em todos os segmentos do mercado
financeiro, com uma completa gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de clientes – pessoas
físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. A sua presença está
estrategicamente concentrada nas principais cidades das Regiões Sul e Sudeste, responsáveis pela maior fatia
do PIB nacional. O Santander possui uma participação de mercado expressiva nessas regiões, com destaque
para Estado de São Paulo, onde é um dos bancos líderes.
No primeiro trimestre de 2009, o Santander possuía uma carteira de mais de 9 milhões de clientes,
3,601 pontos de venda e 18,194 caixas eletrônicos, encerrando o primeiro trimestre de 2009 com um total de
ativos de R$305 bilhões e patrimônio líquido de R$49,3 bilhões. O Santander no Brasil possui uma
participação de 17% do lucro das área de negócio e 21% dos resultados do Grupo Santander no mundo e de
49% no resultado da América Latina.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social
Na data deste Prospecto, nosso capital social, totalmente subscrito e integralizado, era de R$3.445.042.795,00,
representado por 206.958.103 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais
206.527.618 ações ordinárias encontravam-se em circulação e 430.485 ações ordinárias encontravam-se em
tesouraria. Nosso capital autorizado é de 250.000.000 de ações ordinárias, além das ações já emitidas, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Na data deste Prospecto, a composição do nosso capital social é a seguinte:
Espécie e Classe
Ordinárias.........................................................................................................
Total ................................................................................................................

Capital Social Subscrito e Integralizado
Quantidade
206.958.103
206.958.103

Após a conclusão da Oferta Global, a composição do nosso capital social será a seguinte, sem considerar a
implementação da Associação, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais:
Espécie e Classe
Ordinárias.........................................................................................................
Total ................................................................................................................

Capital Social Subscrito e Integralizado
Quantidade
321.243.817
321.243.817

Após a conclusão da Oferta Global, a composição do nosso capital social será a seguinte, sem considerar a
implementação da Associação, considerando as Ações do Lote Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais:
Espécie e Classe
Ordinárias.........................................................................................................
Total ................................................................................................................

Capital Social Subscrito e Integralizado
Quantidade
338.386.674
338.386.674

Após a conclusão da Oferta Global, a composição do nosso capital social será a seguinte, sem considerar a
implementação da Associação, considerando as Ações do Lote Suplementar e considerando as Ações Adicionais:
Espécie e Classe
Ordinárias.........................................................................................................
Total ................................................................................................................

Capital Social Subscrito e Integralizado
Quantidade
361.243.817
361.243.817

O quadro a seguir apresenta os acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de nossa emissão e/ou que
sejam parte do Acordo de Voto, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao nosso capital
social (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta Global, sem considerar a implementação da
Associação, sem considerar o exercício do direito de prioridade pelos Acionistas e pelos Acionistas Sadia no
âmbito da Oferta Prioritária, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais.
Acionistas(1)
PREVI(2) ........................................................
PETROS(2).....................................................
Fundo Bird ....................................................
SISTEL(2) ......................................................
VALIA(2) .......................................................
Fundo Sabiá(3) ...............................................
Membros da nossa Administração.................
Tesouraria .....................................................
Outros ...........................................................
Total .............................................................
(1)
(2)
(3)

Na Data deste Prospecto
Ações Ordinárias
%
29.305.261
24.924.263
15.015.867
8.240.891
7.695.352
2.286.562
334.605
430.485
118.724.817
206.958.103

14,16%
12,04%
7,26%
3,98%
3,72%
1,10%
0,16%
0,21%
57,37%
100,00%

Após a Conclusão da Oferta Global
Ações Ordinárias
%
29.305.261
24.924.263
15.015.867
8.240.891
7.695.352
2.286.562
334.605
430.485
233.010.531
321.243.817

Para maiores informações sobre nossos acionistas, ver seção “Principais Acionistas”, na página 248 deste Prospecto.
Parte do Acordo de Voto.
A totalidade das cotas de emissão do Fundo Sabiá é de titularidade da FAPES.
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9,12%
7,76%
4,67%
2,57%
2,40%
0,71%
0,10%
0,13%
72,53%
100,00%

O quadro a seguir apresenta os acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de nossa emissão e/ou que
sejam parte do Acordo de Voto, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao nosso capital
social (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta Global, sem considerar a implementação da
Associação, sem considerar o exercício do direito de prioridade pelos Acionistas e pelos Acionistas Sadia no
âmbito da Oferta Prioritária, considerando as Ações do Lote Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais.
Acionistas(1)
PREVI(2) .......................................................
PETROS(2)....................................................
Fundo Bird ...................................................
SISTEL(2) .....................................................
VALIA(2) ......................................................
Fundo Sabiá(3) ..............................................
Membros da nossa Administração................
Tesouraria ....................................................
Outros ..........................................................
Total ............................................................
(1)
(2)
(3)

Na Data deste Prospecto
Ações Ordinárias
%
29.305.261
24.924.263
15.015.867
8.240.891
7.695.352
2.286.562
334.605
430.485
118.724.817
206.958.103

14,16%
12,04%
7,26%
3,98%
3,72%
1,10%
0,16%
0,21%
57,37%
100,00%

Após a Conclusão da Oferta Global
Ações Ordinárias
%
29.305.261
24.924.263
15.015.867
8.240.891
7.695.352
2.286.562
334.605
430.485
250.153.388
338.386.674

8,66%
7,37%
4,44%
2,44%
2,27%
0,68%
0,10%
0,13%
73,93%
100,00%

Para maiores informações sobre nossos acionistas, ver seção “Principais Acionistas”, na página 248 deste Prospecto.
Parte do Acordo de Voto.
A totalidade das cotas de emissão do Fundo Sabiá é de titularidade da FAPES.

O quadro a seguir apresenta os acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de nossa emissão e/ou
que sejam parte do Acordo de Voto, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao nosso
capital social (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta Global, sem considerar a
implementação da Associação, sem considerar o exercício do direito de prioridade pelos Acionistas e pelos
Acionistas Sadia no âmbito da Oferta Prioritária, considerando as Ações do Lote Suplementar e considerando
as Ações Adicionais.
Acionistas(1)
PREVI(2) .......................................................
PETROS(2)....................................................
Fundo Bird ...................................................
SISTEL(2) .....................................................
VALIA(2) ......................................................
Fundo Sabiá(3) ..............................................
Membros da nossa Administração................
Tesouraria ....................................................
Outros ..........................................................
Total ............................................................
(1)
(2)
(3)

Na Data deste Prospecto
Ações Ordinárias
%
29.305.261
24.924.263
15.015.867
8.240.891
7.695.352
2.286.562
334.605
430.485
118.724.817
206.958.103

14,16%
12,04%
7,26%
3,98%
3,72%
1,10%
0,16%
0,21%
57,37%
100,00%

Após a Conclusão da Oferta Global
Ações Ordinárias
%
29.305.261
24.924.263
15.015.867
8.240.891
7.695.352
2.286.562
334.605
430.485
273.010.531
361.243.817

8,11%
6,90%
4,16%
2,28%
2,13%
0,63%
0,09%
0,12%
75,58%
100,00%

Para maiores informações sobre nossos acionistas, ver seção “Principais Acionistas”, na página 248 deste Prospecto.
Parte do Acordo de Voto.
A totalidade das cotas de emissão do Fundo Sabiá é de titularidade da FAPES.

Descrição da Oferta Global
A Oferta Global compreende a oferta pública de distribuição primária das Ações da Oferta Brasileira e das
Ações da Oferta Internacional, sob a forma de ADSs, representadas por ADRs.
As Ações da Oferta Brasileira serão ofertadas no Brasil, no âmbito da Oferta Brasileira, sob a coordenação
dos Coordenadores da Oferta Brasileira, em mercado de balcão não organizado, nos termos da
Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior, pelos
Coordenadores da Oferta Internacional e pelo BB Securities Limited, em uma oferta registrada de acordo com
o Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, por meio dos
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM.
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As Ações da Oferta Internacional, sob a forma de ADSs, representadas por ADRs, serão ofertadas no exterior,
no âmbito da Oferta Internacional, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta Internacional, em uma
oferta registrada de acordo com o Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada
investidor. Este Prospecto não é, nem deve ser, considerado uma oferta pública das Ações da Oferta
Internacional, e as Ações da Oferta Internacional não são e nem devem ser consideradas objeto de oferta ao
público no Brasil. Qualquer investimento nas Ações, nos termos da Oferta Brasileira, deverá ser feito única e
exclusivamente por meio das Ações da Oferta Brasileira.
Os investidores devem estar cientes de que, nos termos do artigo 37 do nosso Estatuto Social, qualquer
pessoa que adquira ou se torne titular de ações de nossa emissão, em quantidade igual ou superior a 20% do
total de ações de nossa emissão deverá realizar ou solicitar o registro de, conforme o caso, uma oferta
pública de aquisição tendo por objeto todas as ações de nossa emissão, observado o disposto na
regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da BM&FBOVESPA e as disposições do nosso
Estatuto Social. Ver seção “Descrição do Capital Social – Mecanismo de Proteção à Dispersão Acionária”,
na página 262 deste Prospecto, e nosso Estatuto Social, anexo a este Prospecto.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar
as Ações Adicionais) poderá ser acrescida das Ações do Lote Suplementar, conforme a Opção de Lote Suplementar. O
Coordenador Líder terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição e por um período
de até 30 dias contados, inclusive, da data de publicação do Anúncio de Início, de exercer a Opção de Lote
Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação aos demais Coordenadores da Oferta
Brasileira, desde que a decisão de sobrealocação das Ações da Oferta Brasileira no momento em que for fixado o
Preço por Ação tenha sido tomada em comum acordo pelos Coordenadores da Oferta Brasileira.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data de publicação do Anúncio de Início,
inclusive, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
poderá, a nosso critério, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta Brasileira e os Coordenadores da
Oferta Internacional, ser acrescida das Ações Adicionais.
Preço por Ação
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos do artigo 170,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, a escolha do critério para determinação do Preço
por Ação é justificada pelo fato de que o Preço por Ação não promoverá a diluição injustificada dos nossos
então acionistas e de que as Ações serão distribuídas por meio de oferta pública, em que o valor de mercado
das Ações será aferido tendo como parâmetro (i) a cotação das ações ordinárias de nossa emissão na
BM&FBOVESPA e dos nossos ADRs na NYSE; e (ii) o resultado do Procedimento de Bookbuilding, que
refletirá o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no
contexto da Oferta Global. Os Acionistas e os Acionistas Sadia, no âmbito da Oferta Prioritária, e os
Investidores Não Institucionais, no âmbito da Oferta de Varejo, não participarão do Procedimento de
Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação
do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de Bookbuilding, até o limite de 10% das
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, as Ações Adicionais e a Oferta
Prioritária). Caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações do Lote Suplementar, as Ações Adicionais e a Oferta Prioritária), não será permitida a
colocação, pelos Coordenadores da Oferta Brasileira ou pelos Coordenadores Contratados, no âmbito da Oferta
Institucional, de Ações da Oferta Brasileira aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as
intenções de investimento realizadas no âmbito da Oferta Institucional por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. Os investimentos realizados em decorrência de operações com
derivativos (total return swaps) não serão considerados investimentos por Pessoas Vinculadas para os fins da
Oferta Global. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações
por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das
ações ordinárias de nossa emissão e/ou dos nossos ADRs no mercado secundário. Para informações
adicionais, ver seção “Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto.
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(1)

Oferta Global

Preço

Por Ação ...................................................................
Total .........................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

(R$)

Comissões(1)(2)(3)
(R$)

39,42
4.505.142.845,88

0,94
106.997.142,59

Recursos Líquidos(1)(3)(4)
(R$)
38,48
4.398.145.703,29

Com base na cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 12 de junho de 2009.
Sem considerar o exercício do direito de prioridade por determinados acionistas da Companhia e da Sadia no âmbito da Oferta Prioritária.
Sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais.
Sem dedução das despesas da Oferta Global.

Quantidade, Valor, Espécie e Recursos Líquidos
Após a conclusão da Oferta Global, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e sem considerar as Ações
Adicionais:
Oferta Global

1
Por Ação ..............................................
114.285.714
Total ....................................................
(1)
(2)
(3)

Valor(1)
(R$)

Comissões(1)(2)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(3)
(R$)

39,42
4.505.142.845,88

0,94
106.997.142,59

38,48
4.398.145.703,29

Quantidade

Com base na cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 12 de junho de 2009.
Sem considerar o exercício do direito de prioridade por determinados acionistas da Companhia e da Sadia no âmbito da Oferta Prioritária.
Sem dedução das despesas da Oferta Global.

Após a conclusão da Oferta Global, considerando as Ações do Lote Suplementar, e sem considerar as Ações
Adicionais:
Oferta Global

Quantidade

Valor(1)
(R$)

Por Ação ..............................................
Total ....................................................

1
131.428.571

39,42
5.180.914.268,82

(1)
(2)
(3)

Comissões(1)(2)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(3)
(R$)

0,94
123.046.713,88

38,48
5.057.867.554,94

Com base na cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 12 de junho de 2009.
Sem considerar o exercício do direito de prioridade por determinados acionistas da Companhia e da Sadia no âmbito da Oferta Prioritária.
Sem dedução das despesas da Oferta Global.

Após a conclusão da Oferta Global, considerando as Ações do Lote Suplementar, e considerando as Ações
Adicionais:
Oferta Global

Quantidade

Por Ação ..............................................
Total ....................................................

1
154.285.714

(1)
(2)
(3)

Valor(1)
(R$)

Comissões(1)(2)
(R$)

39,42
6.081.942.845,88

0,94
144.446.142,59

Recursos Líquidos(1)(3)
(R$)
38,48
5.937.496.703,29

Com base na cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 12 de junho de 2009.
Sem considerar o exercício do direito de prioridade por determinados acionistas da Companhia e da Sadia no âmbito da Oferta Prioritária.
Sem dedução das despesas da Oferta Global.

Alocação dos Recursos
A totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Global será alocada à nossa conta de capital social.
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Custos da Oferta Global
Os custos da Oferta Global serão pagos por nós. A tabela abaixo indica os custos da Oferta Global, sem
considerar as Ações do Lote Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais. Não haverá pagamento de
comissão sobre as Ações da Oferta Brasileira que venham a ser colocadas a determinados acionistas da
Companhia e da Sadia no âmbito da Oferta Prioritária:

Custos
Comissões............................................
Comissão de Coordenação ...............
Comissão de Colocação....................
Comissão de Garantia Firme de
Liquidação.....................................
Comissão de Melhores Esforços ......
Comissão de Incentivo .....................
Despesas(2) ...........................................
Registro da Oferta Global e
Listagem das Ações.......................
Advogados .......................................
Auditores..........................................
Publicidade.......................................
Outros...............................................
Total de Comissões e Despesas ..........
(1)
(2)

Custo Total(1)
(R$)

% em Relação ao
Custo por Ação(1) % em Relação ao
Valor Total da
Oferta Global
(R$)
Preço por Ação

106.997.142,59
3.378.857,13
27.030.857,08

2,375%
0,075%
0,600%

0,94
0,03
0,24

2,375%
0,075%
0,600%

16.218.514,25
24.327.771,37
36.041.142,77
7.382.000,00

0,360%
0,540%
0,800%
0,164%

0,14
0,21
0,32
0,06

0,360%
0,540%
0,800%
0,164%

382.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
114.379.142,59

0,008%
0,089%
0,022%
0,022%
0,022%
2,539%

0,00
0,04
0,01
0,01
0,01
1,00

0,008%
0,089%
0,022%
0,022%
0,022%
2,539%

Com base na cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 12 de junho de 2009.
Despesas estimadas.

Além da remuneração prevista acima, nenhuma outra será contratada ou paga aos Coordenadores da Oferta
Brasileira, direta ou indiretamente, por força ou em decorrência do Contrato de Distribuição sem prévia
manifestação da CVM.
Aprovações Societárias
Nosso Conselho de Administração, em reunião realizada em 29 de maio de 2009, cuja ata foi arquivada na
JUCESP em [•] de junho de 2009 e publicada no DOESP e no jornal “Valor Econômico” em 17 de junho de
2009, aprovou a realização da Oferta Global, com direito de prioridade aos nossos Acionistas, nos termos do
artigo 21 da Instrução CVM 400, e aos Acionistas Sadia, nos termos do artigo 33, parágrafo3º, da Instrução
CVM 400, e autorizou nossa Diretoria a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à
realização dessas deliberações. Nosso Conselho de Administração, previamente à concessão do registro da
Oferta Global pela CVM, em reunião cuja ata será publicada no jornal “Valor Econômico” na data de publicação
do Anúncio de Início e será arquivada na JUCESP e publicada no DOESP, aprovará o aumento do nosso capital
social, dentro do limite do capital autorizado previsto em nosso Estatuto Social, mediante a emissão das Ações e,
se for o caso, das Ações Adicionais, com a possibilidade de emissão das Ações do Lote Suplementar, e o Preço
por Ação, a ser calculado de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações,
e aferido tendo como parâmetro a cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA e dos
nossos ADRs na NYSE e o resultado do Procedimento de Bookbuilding.
Público Alvo
Os Coordenadores da Oferta Brasileira efetuarão a Oferta Brasileira para os Acionistas e os Acionistas Sadia,
no âmbito da Oferta Prioritária, para Investidores Não Institucionais, no âmbito da Oferta de Varejo, e para
Investidores Institucionais Locais, no âmbito da Oferta Institucional, de acordo com o disposto no Contrato de
Distribuição, por si e/ou por meio dos Coordenadores Contratados e/ou das Corretoras.
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Os Coordenadores da Oferta Internacional realizarão a colocação das Ações da Oferta Internacional, sob a
forma de ADSs, representadas por ADRs, e os Coordenadores da Oferta Internacional e BB Securities
Limited realizarão esforços de colocação das Ações da Oferta Brasileira no exterior, nos termos do Contrato
de Distribuição da Oferta Internacional, para Investidores Estrangeiros, respeitada a legislação vigente no país
de domicílio de cada Investidor Estrangeiro, sendo que os Investidores Estrangeiros deverão observar os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM.
Cronograma Estimado da Oferta Brasileira
Ver seção “Sumário da Oferta – Cronograma Estimado da Oferta Brasileira”, na página 40 deste Prospecto.
Procedimento da Oferta Brasileira
As Instituições Participantes da Oferta Brasileira efetuarão a colocação pública das Ações da Oferta Brasileira
no Brasil, em mercado de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços
de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio da Oferta Prioritária, da Oferta
de Varejo e da Oferta Institucional, sendo a Oferta Institucional realizada exclusivamente pelos
Coordenadores da Oferta Brasileira e pelos Coordenadores Contratados.
O plano da Oferta Brasileira, organizado pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, nos termos do artigo 33,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, com nossa expressa anuência, leva em consideração as relações com
clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica nossa e dos Coordenadores da Oferta
Brasileira, observado, entretanto, que os Coordenadores da Oferta Brasileira deverão assegurar a adequação
do investimento ao perfil de risco de seus clientes, bem como o tratamento justo e equitativo aos investidores
e realizar os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado.
Os investidores devem estar cientes de que a Associação, que inclui a Incorporação HFF e a Incorporação
Sadia, está sujeita à aprovação pelos Acionistas, pelos acionistas da HFF e pelos Acionistas Sadia.
Adicionalmente, a Associação está sujeita à aprovação pelas autoridades de defesa da concorrência do Brasil e
de outras jurisdições nas quais nós possuímos e nas quais a Sadia possui operações e onde essa exigência
legal seja necessária. Essas aprovações estão previstas para ocorrer durante a Oferta Global e/ou em data
posterior à Data de Liquidação, e podem não ser obtidas ou serem obtidas com restrições. A Oferta Global
não está de qualquer forma vinculada à implementação de qualquer etapa da Associação, incluindo a
Incorporação HFF ou a Incorporação Sadia. A não implementação da Associação, incluindo a Incorporação
HFF ou a Incorporação Sadia, ou sua aprovação em condições distintas daquelas já anunciadas não dará
direito aos subscritores de Ações de desistir da Oferta Global ou de pleitear restituição dos valores pagos
pelas Ações. Para maiores informações, ver “Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto.
Oferta Prioritária
Conforme descrito neste Prospecto e nos termos do Acordo de Associação, é esperado que num futuro próximo os
Acionistas, os acionistas da HFF e os Acionistas Sadia aprovem, em sua respectiva assembleia geral, a Associação,
que inclui a Incorporação HFF e a Incorporação Sadia. Caso a Associação seja aprovada, os Acionistas Sadia
passarão a integrar nossa base acionária, e a totalidade das ações de emissão da Sadia passarão a ser direta ou
indiretamente de nossa titularidade. Dessa forma, e considerando ser do nosso interesse assegurar aos Acionistas e
aos Acionistas Sadia a oportunidade de participar da Oferta Brasileira de forma a preservar suas participações atuais
no nosso capital social após a efetivação da Associação, os Coordenadores da Oferta Brasileira, com base no
artigo 21 da Instrução CVM 400, que nos faculta conceder prioridade da subscrição das Ações da Oferta Brasileira
aos Acionistas, e no artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, que faculta aos Coordenadores da Oferta
Brasileira organizar o plano da Oferta Brasileira observando considerações de natureza estratégica, decidiram
assegurar aos Acionistas e aos Acionistas Sadia o direito de prioridade para subscrição de Ações da Oferta
Brasileira no âmbito da Oferta Brasileira, observado que a Oferta Prioritária não será estendida aos Acionistas
e aos Acionistas Sadia que não sejam residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, dado que a oferta e a
venda das Ações da Oferta Brasileira estão sujeitas às leis de valores mobiliários dos Estados Unidos da
América, e certas características da Oferta Prioritária podem não ser compatíveis com tal regulamentação.
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Além do disposto no terceiro parágrafo do Procedimento da Oferta Brasileira, os Acionistas e os Acionistas
Sadia devem estar cientes de que a relação de substituição indicada abaixo está sujeita à aprovação pelos
Acionistas e pelos Acionistas Sadia.
No contexto da Oferta Prioritária, a totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do
Lote Suplementar e as Ações Adicionais), será destinada prioritariamente à colocação pública aos Acionistas
residentes e domiciliados ou com sede no Brasil e aos Acionistas Sadia residentes e domiciliados ou com sede
no Brasil que desejarem exercer seu direito de prioridade de acordo com o procedimento abaixo indicado:
(i)

durante o Período de Reserva da Oferta Prioritária, cada um dos Acionistas e dos Acionistas Sadia interessado
em participar da Oferta Prioritária deverá realizar Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo
disposto nos incisos (ix) e (x) abaixo e no item “–Cancelamento de Pedidos de Reserva, Intenções de
Investimento e Boletins de Subscrição”, mediante preenchimento de Pedido de Reserva com uma única
Instituição Participante da Oferta Brasileira, sem necessidade de depósito prévio do valor do investimento
pretendido, observado que os Acionistas e os Acionistas Sadia (a) poderão estipular, no Pedido de Reserva,
um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de
posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido
pelo Acionista ou pelo Acionista Sadia, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado; e
(b) deverão estipular, no Pedido de Reserva, um valor máximo de investimento. As Instituições Participantes
da Oferta Brasileira somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Acionistas e por Acionistas Sadia
titulares de conta corrente ou de conta-investimento nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Recomenda-se aos Acionistas e aos Acionistas Sadia interessados na realização de Pedidos de Reserva que
leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os
procedimentos relativos à liquidação da Oferta Brasileira, e as informações constantes deste Prospecto, e que
verifiquem com a Instituição Participante da Oferta Brasileira de sua preferência, antes de realizar o seu
Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta-investimento
nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva;

(ii) a Oferta Prioritária não será estendida aos Acionistas e aos Acionistas Sadia que não sejam
residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, dado que a oferta e a venda das Ações da Oferta
Brasileira estão sujeitas às leis de valores mobiliários dos Estados Unidos da América, e certas
características da Oferta Prioritária podem não ser compatíveis com tal regulamentação;
(iii) os Acionistas e os Acionistas Sadia deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva da
Oferta Prioritária iniciado em [8] de julho de 2009 e encerrado em [13] de julho de 2009;
(iv) será assegurado a cada um dos Acionistas e dos Acionistas Sadia que realizar Pedido de Reserva
subscrever Ações da Oferta Brasileira (a) até o limite proporcional de participação (1) de cada Acionista no
nosso capital social total como se a Associação já tivesse ocorrido, considerando a relação de substituição
de 0,132998 ação ordinária de nossa emissão por cada ação ordinária ou ação preferencial de emissão da
Sadia, informada no aviso de fato relevante de 19 de maio de 2009 relativo à Associação, correspondendo
cada ação ordinária de nossa emissão a [•]% do nosso capital social votante e total como se a Associação já
tivesse ocorrido; e (2) de cada Acionista Sadia no nosso capital social total como se a Associação já tivesse
ocorrido, considerando a relação de substituição de 0,132998 ação ordinária de nossa emissão por cada
ação ordinária ou ação preferencial de emissão da Sadia, informada no aviso de fato relevante de
19 de maio de 2009 relativo à Associação, correspondendo cada ação ordinária de emissão da Sadia de
titularidade dos Acionistas Sadia a [•]% do nosso capital social votante e total como se a Associação já
tivesse ocorrido (“Limite de Subscrição Proporcional”); e (b) que excederem o Limite de Subscrição
Proporcional, por meio de pedido reserva de sobras no Pedido de Reserva, observado o disposto no
inciso (v) abaixo. A verificação do Limite de Subscrição Proporcional será realizada na Primeira Data de
Corte, desconsiderando-se as frações, observado que, caso a respectiva posição em custódia das ações
ordinárias de nossa emissão de titularidade do Acionista ou das ações ordinárias e/ou ações preferenciais de
emissão da Sadia de titularidade do Acionista Sadia, verificada com a BM&FBOVESPA ou com as
respectivas instituições depositárias na Segunda Data de Corte, seja inferior ou superior à respectiva
posição em custódia verificada na Primeira Data de Corte, o Limite de Subscrição Proporcional será
ajustado para a respectiva posição do Acionista ou do Acionista Sadia na Segunda Data de Corte;
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(v)

as Ações da Oferta Brasileira remanescentes após o atendimento aos Acionistas e aos Acionistas Sadia que
realizaram Pedido de Reserva serão rateadas entre os Acionistas e os Acionistas Sadia que, no respectivo
Pedido de Reserva, tiverem realizado pedido de reserva de sobras das Ações da Oferta Brasileira no âmbito da
Oferta Prioritária, observado, entretanto, que a quantidade de Ações da Oferta Brasileira a ser alocada no
rateio das sobras a cada um dos Acionistas e Acionistas Sadia que tiverem realizado pedido de reserva de
sobras fica limitada ao menor dos seguintes montantes (a) a quantidade de Ações da Oferta Brasileira alocada
ao respectivo Acionista ou Acionista Sadia no âmbito da Oferta Prioritária antes do rateio das sobras; (b) o
valor máximo de investimento constante do respectivo Pedido de Reserva; ou (c) quantidade de Ações da
Oferta Brasileira correspondente ao respectivo Limite de Subscrição Proporcional aplicado sobre as Ações da
Oferta Brasileira objeto do rateio de sobras, desconsiderando-se as frações de Ações da Oferta Brasileira,
aplicando-se esse procedimento sucessivamente até que todos os pedidos de reserva de sobras tenham sido
atendidos. As Ações da Oferta Brasileira remanescentes, se houver, serão destinadas à Oferta de Varejo;

(vi) até as 16 horas do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, serão
informados a cada Acionista e a cada Acionista Sadia pela Instituição Participante da Oferta Brasileira que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua
ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações da
Oferta Brasileira alocadas, o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer
caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(vii) até as 10h30min da Data de Liquidação, cada Acionista e cada Acionista Sadia deverá efetuar o
pagamento, em recursos imediatamente disponíveis, do valor indicado no inciso (vi) acima à Instituição
Participante da Oferta Brasileira que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de, em
não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado;
(viii) na Data de Liquidação, a Instituição Participante da Oferta Brasileira que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva entregará as Ações da Oferta Brasileira alocadas ao respectivo Acionista ou Acionista
Sadia de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição, desde que efetuado o
pagamento previsto no inciso (vii) acima;
(ix) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e
do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo Acionista ou Acionista Sadia
ou a sua decisão de investimento; (b) a Oferta Global seja suspensa, nos termos do artigo 20 da
Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta Global seja modificada, nos termos do artigo 27 da
Instrução CVM 400, o Acionista ou Acionista Sadia poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva,
devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta Brasileira que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até as 16 horas do quinto dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 16 horas do quinto dia
útil subsequente à data em que for comunicada por escrito a suspensão ou a modificação da Oferta
Global, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Caso o Acionista ou Acionista Sadia não informe sua
decisão de desistência do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva será
considerado válido e o Acionista ou Acionista Sadia deverá efetuar o pagamento do valor do
investimento. Caso o Acionista ou Acionista Sadia já tenha efetuado o pagamento nos termos do
inciso (vii) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores
depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo de três dias úteis contados do pedido de
cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
(x) caso não haja conclusão da Oferta Global ou em caso de resilição do Contrato de Distribuição,
todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a Instituição Participante da Oferta Brasileira que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao respectivo Acionista ou Acionista
Sadia o cancelamento da Oferta Global, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante publicação de
aviso ao mercado. Caso o Acionista ou Acionista Sadia já tenha efetuado o pagamento nos termos
do inciso (vii) acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária,
sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo
de três dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta Global.
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Oferta de Varejo
Após o atendimento da Oferta Prioritária, no contexto da Oferta de Varejo, e desde que haja Ações remanescentes
suficientes para tanto, o montante de 10% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar e as Ações Adicionais), considerando, nesse montante, as Ações da Oferta Brasileira ofertadas, para
Acionistas e Acionistas Sadia que se enquadrem na classificação de Investidor Não Institucional, no âmbito da
Oferta Prioritária, será destinado à colocação pública para Investidores Não Institucionais que tenham realizado
Pedido de Reserva de acordo com as condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado:
(i)

durante o Período de Reserva da Oferta de Varejo, cada um dos Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta Brasileira deverá realizar Pedido de Reserva, irrevogável e
irretratável, exceto pelo disposto nos incisos (ix) e (x) abaixo e no item “–Cancelamento de Pedidos de
Reserva, Intenções de Investimento e Boletins de Subscrição”, mediante preenchimento de Pedido de
Reserva com uma única Instituição Participante da Oferta Brasileira, sem necessidade de depósito prévio
do valor do investimento pretendido, observados o valor mínimo de investimento de R$3.000,00 e o
valor máximo de investimento de R$300.000,00 por Investidor Não Institucional, sendo que tais
Investidores Não Institucionais poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação
como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo
que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor Não
Institucional, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado. As Instituições
Participantes da Oferta Brasileira somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais titulares de conta corrente ou de conta-investimento nelas aberta ou mantida pelo
respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização de
Pedidos de Reserva que leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva,
especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta Brasileira e as informações constantes
deste Prospecto, e que verifiquem com a Instituição Participante da Oferta Brasileira de sua preferência,
antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de
recursos em conta-investimento nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva;

(ii) os Investidores Não Institucionais deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva da
Oferta de Varejo, iniciado em [15] de julho de 2009 e encerrado em [20] de julho de 2009, sendo que os
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no
Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada;
(iii) caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações da Oferta Brasileira (sem
considerar as Ações do Lote Suplementar, as Ações Adicionais e a Oferta Prioritária), não será permitida
a colocação, pelas Instituições Participantes da Oferta Brasileira, no âmbito da Oferta de Varejo, de
Ações da Oferta Brasileira aos Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os
Pedidos de Reserva realizados no âmbito da Oferta de Varejo por Investidores Não Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados;
(iv) caso o total de Ações da Oferta Brasileira objeto dos Pedidos de Reserva seja igual ou inferior ao
montante de Ações da Oferta Brasileira destinadas à Oferta de Varejo, não haverá Rateio (conforme
definido abaixo), sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva e as Ações da Oferta
Brasileira remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores Institucionais;
(v) caso o total de Ações da Oferta Brasileira objeto dos Pedidos de Reserva exceda o total de Ações da
Oferta Brasileira destinadas à Oferta de Varejo, será realizado rateio entre os Investidores Não
Institucionais, sendo que (a) até o limite de R$3.000,00, inclusive, o critério de rateio será a divisão
igualitária e sucessiva das Ações da Oferta Brasileira destinadas à Oferta de Varejo entre os Investidores
Não Institucionais que tiverem apresentado Pedido de Reserva, limitada ao valor individual de cada
Pedido de Reserva e à quantidade total das Ações da Oferta Brasileira destinadas à Oferta de Varejo; e
(b) uma vez atendido o critério descrito na alínea (a) acima, as Ações da Oferta Brasileira destinadas à
Oferta de Varejo remanescentes serão rateadas proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva entre todos os Investidores Não Institucionais, desconsiderando-se, entretanto, em ambos os
casos, as frações de Ações da Oferta Brasileira (“Rateio”);
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(vi) até as 16 horas do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, serão
informados a cada Investidor Não Institucional pela Instituição Participante da Oferta Brasileira
que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico,
ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a
quantidade de Ações da Oferta Brasileira alocadas (ajustadas, se for o caso, em decorrência do
Rateio), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o
valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(vii) até as 10h30min da Data de Liquidação, cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento,
em recursos imediatamente disponíveis, do valor indicado no inciso (vi) acima à Instituição Participante
da Oferta Brasileira que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de, em não o fazendo,
ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado;
(viii) na Data de Liquidação, a Instituição Participante da Oferta Brasileira que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva entregará as Ações da Oferta Brasileira alocadas ao respectivo Investidor Não
Institucional de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição, desde que efetuado
o pagamento previsto no inciso (vii) acima;
(ix) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e
do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo Investidor Não Institucional
ou a sua decisão de investimento; (b) a Oferta Global seja suspensa, nos termos do artigo 20 da
Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta Global seja modificada, nos termos do artigo 27 da
Instrução CVM 400, o Investidor Não Institucional poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva,
devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta Brasileira que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até as 16 horas do quinto dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 16 horas do quinto dia
útil subsequente à data em que for comunicada por escrito a suspensão ou a modificação da Oferta
Global, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Caso o Investidor Não Institucional não informe sua
decisão de desistência do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor do investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (vii) acima e
venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos
sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos incidentes, no prazo de três dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido
de Reserva; e
(x) caso não haja conclusão da Oferta Global ou em caso de resilição do Contrato de Distribuição, todos os
Pedidos de Reserva serão cancelados e a Instituição Participante da Oferta Brasileira que tenha recebido
o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não Institucional o cancelamento
da Oferta Global, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante publicação de aviso ao mercado. Caso o
Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (vii) acima, os valores
depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo de três dias úteis contados da comunicação
do cancelamento da Oferta Global.
Oferta Institucional
As Ações da Oferta Brasileira que não tiverem sido alocadas na Oferta Prioritária e as Ações da Oferta
Brasileira destinadas à Oferta de Varejo que não tiverem sido alocadas serão destinadas à Oferta Institucional,
juntamente com as demais Ações da Oferta Brasileira, de acordo com o seguinte procedimento:
(i)

os Investidores Institucionais interessados em participar da Oferta Brasileira deverão apresentar suas
intenções de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding, inexistindo pedidos de reserva ou
limites máximos de investimento;
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(ii) poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no processo de
fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de Bookbuilding, até o limite
de 10% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, as Ações
Adicionais e a Oferta Prioritária). Caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, as Ações Adicionais e a Oferta
Prioritária), não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta Brasileira ou pelos
Coordenadores Contratados, no âmbito da Oferta Institucional, de Ações da Oferta Brasileira aos
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas no
âmbito da Oferta Institucional por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas. Os investimentos realizados em decorrência de operações com derivativos
(total return swaps) não serão considerados investimentos por Pessoas Vinculadas para os fins da Oferta
Global. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de nossa emissão e/ou dos nossos ADRs no mercado secundário. Para
informações adicionais, ver seção “Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto;
(iii) caso as intenções de investimento obtidas durante o Procedimento de Bookbuilding excedam o total de
Ações da Oferta Brasileira remanescentes após o atendimento da Oferta Prioritária e da Oferta de Varejo,
os Coordenadores da Oferta Brasileira darão prioridade aos Investidores Institucionais que, a seu
exclusivo critério, melhor atendam o objetivo da Oferta Global de criar uma base diversificada de
investidores, integrada por investidores com diferentes critérios de avaliação das nossas perspectivas,
nosso setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional;
(iv) até as 16 horas do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, os Coordenadores
da Oferta Brasileira informarão aos Investidores Institucionais a Data de Liquidação, a quantidade de Ações
da Oferta Brasileira alocadas, o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento; e
(v) a entrega das Ações da Oferta Brasileira alocadas deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante
pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do Preço por
Ação multiplicado pela quantidade de Ações da Oferta Brasileira alocadas, de acordo com os
procedimentos previstos no Contrato de Distribuição.
Cancelamento de Pedidos de Reserva, Intenções de Investimento e Boletins de Subscrição
Caso haja descumprimento, por qualquer dos Coordenadores Contratados ou por qualquer das Corretoras, de
qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer
contrato celebrado no âmbito da Oferta Brasileira, ou ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na
regulamentação aplicável à Oferta Brasileira, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400, e,
especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, conforme previsto
no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Coordenador Contratado ou Corretora, a critério exclusivo dos
Coordenadores da Oferta Brasileira e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da
Oferta Brasileira, deixará de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações da Oferta
Brasileira no âmbito da Oferta Brasileira, devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva dos Acionistas, dos
Acionistas Sadia e dos Investidores Não Institucionais ou todas as intenções de investimento dos Investidores
Institucionais, conforme o caso, e todos os boletins de subscrição que tenha recebido e informar imediatamente os
respectivos investidores sobre o referido cancelamento.
Subscrição das Ações da Oferta Brasileira
A subscrição das Ações da Oferta Brasileira será formalizada mediante assinatura de boletim de subscrição,
cujo modelo final tenha sido apresentado à CVM.
Negociação de Recibos de Subscrição
Não serão negociados recibos de subscrição durante o Período de Colocação.
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Procedimento da Oferta Internacional
A Oferta Internacional será realizada pelos Coordenadores da Oferta Internacional simultaneamente à Oferta
Brasileira, no exterior, em uma oferta registrada de acordo com o Securities Act, respeitada a legislação
vigente no país de domicílio de cada investidor.
A liquidação física e financeira das Ações da Oferta Internacional será realizada na Data de Liquidação, de
acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição da Oferta Internacional.
Contrato de Distribuição
Nós, os Coordenadores da Oferta Brasileira e a BM&FBOVESPA (como interveniente anuente) celebraremos
o Contrato de Distribuição, cuja cópia será disponibilizada pelo Coordenador Líder em seu endereço indicado
na seção “Identificação dos Administradores, Consultores e Auditores”, na página 11 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Distribuição da Oferta Internacional, os Coordenadores da Oferta Internacional realizarão a
colocação das Ações da Oferta Internacional, sob a forma de ADSs, representadas por ADRs, e os Coordenadores da
Oferta Internacional e BB Securities Limited realizarão esforços de colocação das Ações da Oferta Brasileira no
exterior, nos termos do Contrato de Distribuição da Oferta Internacional, para Investidores Estrangeiros, respeitada a
legislação vigente no país de domicílio de cada Investidor Estrangeiro, sendo que os Investidores Estrangeiros deverão
observar os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM.
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição da Oferta Internacional estabelecerão que a
obrigação dos Coordenadores da Oferta Brasileira e dos Coordenadores da Oferta Internacional de
efetuarem a colocação das Ações estará sujeita a determinadas condições, tais como (i) a entrega de
opiniões legais pelos nossos assessores jurídicos e pelos assessores jurídicos dos Coordenadores da Oferta
Brasileira e dos Coordenadores da Oferta Internacional; (ii) a assinatura de compromissos de restrição à
negociação de ações ordinárias de nossa emissão e de nossos ADRs por nós [e pelos membros da nossa
Administração]; e (iii) a emissão de certos documentos pelos nossos Auditores Independentes.
De acordo com o Contrato de Distribuição, nós estaremos obrigados a indenizar os Coordenadores da Oferta
Brasileira por conta de incorreções ou omissões relevantes nos Prospectos, no Preliminary Prospectus e/ou no
Prospectus. Caso qualquer dos Coordenadores da Oferta Brasileira venha a sofrer perdas em relação a essas
questões, poderá ter direito de regresso contra nós por conta dessa cláusula de indenização.
De acordo com o Contrato de Distribuição da Oferta Internacional, nós estaremos obrigados a indenizar os
Coordenadores da Oferta Internacional por conta de incorreções ou omissões relevantes [nos Prospectos,] no
Preliminary Prospectus e/ou no Prospectus. Caso qualquer dos Coordenadores da Oferta Internacional venha
a sofrer perdas no exterior em relação a essas questões, poderão ter direito de regresso contra nós por conta
dessa cláusula de indenização. Adicionalmente, o Contrato de Distribuição da Oferta Internacional possui
declarações específicas em relação à legislação dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar
ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Para informações sobre os riscos relacionados ao Contrato
de Distribuição da Oferta Internacional, ver seção “Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto.
Período de Colocação das Ações da Oferta Brasileira
A data de início da Oferta Brasileira será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em
conformidade com o previsto no artigo 52 da Instrução CVM 400. A colocação das Ações da Oferta Brasileira
deverá ser feita pelas Instituições Participantes da Oferta Brasileira durante o Período de Colocação.
Data de Liquidação e Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar
A liquidação física e financeira das Ações da Oferta Brasileira deverá ser realizada na Data de Liquidação e a
liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar deverá ser realizada na Data de Liquidação das
Ações do Lote Suplementar, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição.
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Garantia Firme de Liquidação
Respeitados a publicação do Aviso ao Mercado, a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do
Período de Reserva da Oferta Prioritária e do Período de Reserva da Oferta de Varejo, a realização do
Procedimento de Bookbuilding, a concessão do registro da Oferta Global pela CVM, a publicação do Anúncio
de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, os Coordenadores da Oferta Brasileira realizarão a
colocação da totalidade das Ações da Oferta Brasileira (exceto as Ações do Lote Suplementar) de acordo com
os limites individuais indicados na tabela abaixo, em regime de garantia firme de liquidação, de forma
individual e não solidária, observado o disposto no Contrato de Distribuição:
Quantidade de Ações da
Oferta Brasileira

Coordenadores da Oferta Brasileira
Coordenador Líder ...................................................................................
BB BI .......................................................................................................
JP Morgan ................................................................................................
Santander .................................................................................................
Total ........................................................................................................

114.285.714
0
0
0
114.285.714

%
do Total
100%
0%
0%
0%
100%

Se, ao final do Período de Colocação, as Ações da Oferta Brasileira não tiverem sido totalmente liquidadas,
cada um dos Coordenadores da Oferta Brasileira, de forma individual e não solidária, subscreverá, no último
dia do Período de Colocação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual de cada um dos
Coordenadores da Oferta Brasileira, conforme indicado acima, a totalidade do respectivo saldo resultante da
diferença entre (i) a quantidade de Ações da Oferta Brasileira indicada acima; e (ii) a quantidade de Ações da
Oferta Brasileira efetivamente liquidada pelos investidores que as subscreveram.
A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da Oferta
Brasileira.
A garantia firme de liquidação, acima descrita, é vinculante a partir do momento em que for concluído o
Procedimento de Bookbuilding e celebrado o Contrato de Distribuição.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM 400, caso os Coordenadores da Oferta
Brasileira eventualmente venham a subscrever Ações da Oferta Brasileira nos termos acima e tenham
interesse em vender tais Ações da Oferta Brasileira antes da publicação do Anúncio de Encerramento, o preço
de venda de tais Ações da Oferta Brasileira será o preço de mercado das ações ordinárias de nossa emissão,
limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que o disposto neste parágrafo não se aplica às operações
realizadas em decorrência das atividades de estabilização previstas abaixo.
Estabilização do Preço de Ações Ordinárias de Nossa Emissão
O Coordenador Líder, por meio da UBS Pactual Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar atividades
de estabilização do preço de ações ordinárias de nossa emissão pelo prazo de até 30 dias contados, inclusive,
da data de publicação do Anúncio de Início, por meio de operações de compra e venda de ações ordinárias de
nossa emissão, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, que foi
previamente submetido à análise e aprovação da BM&FBOVESPA e da CVM, nos termos do artigo 23,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM n.º 476, de 25 de janeiro de 2005.
Após tais aprovações, cópia do Contrato de Estabilização poderá ser obtida com o Coordenador Líder,
no endereço indicado na seção “Identificação dos Administradores, Consultores e Auditores”, na página 11
deste Prospecto.
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Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)
Pelo prazo de 90 dias contados da data do Prospecto Definitivo, nós e os membros da nossa Administração,
exceto mediante prévio consentimento por escrito dos Coordenadores da Oferta Brasileira e dos
Coordenadores da Oferta Internacional e observadas determinadas outras exceções, obrigar-nos-emos a não
ofertar, alienar, contratar a venda ou onerar ações ordinárias de nossa emissão e/ou nossos ADRs de que
sejamos titulares, ou arquivar um pedido de registro na SEC ou na CVM, relativo às ações ordinárias de nossa
emissão e/ou aos nossos ADRs, ou valores mobiliários conversíveis em, ou permutáveis por, ou exercíveis
por, qualquer ação ordinária de nossa emissão, ou warrants ou outros direitos de compra de quaisquer ações
de nossa emissão, ou publicamente informar a intenção de fazer tal oferta, venda, disposição ou arquivamento.
Tais restrições não são aplicáveis às ações ordinárias de nossa emissão a serem tomadas em empréstimo pelo
Coordenador Líder para fins das atividades de estabilização.
Sem prejuízo do disposto acima, os membros da nossa Administração poderão, mediante consentimento dos
Coordenadores da Oferta Brasileira e dos Coordenadores da Oferta Internacional, transferir, ceder ou
emprestar valores mobiliários de nossa emissão a corretora registrada na CVM para a realização de atividades
de formador de mercado, de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo a Instrução CVM 384 e o
Código ANBID de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de
Valores Mobiliários. Nenhuma autorização será necessária caso as atividades de formador de mercado sejam
realizadas por corretoras pertencentes ao grupo econômico dos Coordenadores da Oferta Brasileira.
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações conferirão aos seus titulares os direitos e as vantagens e estarão sujeitas às restrições decorrentes da
Lei das Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo Mercado e do nosso Estatuto Social, dentre os quais:
(i) direito de voto nas nossas assembleias gerais, sendo que cada Ação corresponderá a um voto; (ii) direito ao
dividendo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) direito de alienação das Ações nas mesmas condições
asseguradas ao acionista controlador alienante, em caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do
nosso controle, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas (tag along de
100% do preço); e (iv) direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza
que viermos a declarar a partir da Data de Liquidação.
Admissão à Negociação das Ações Ordinárias de Nossa Emissão
No dia útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, as Ações da Oferta Brasileira serão
negociadas na BM&FBOVESPA sob o código “PRGA3” e as Ações da Oferta Internacional, sob a forma de
ADSs, representadas por ADRs, na NYSE sob o código “PDA”. Aderimos ao Novo Mercado, segmento
especial de negociação de valores mobiliários da BM&FBOVESPA disciplinado pelo Regulamento do Novo
Mercado, que estabelece regras diferenciadas de governança corporativa a serem observadas por nós, que são
mais rigorosas que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações.
Instituição Financeira Escrituradora das Ações Ordinárias de Nossa Emissão
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações ordinárias de nossa
emissão é o Banco Itaú S.A.
Instituição Financeira Depositária dos ADRs
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de depósito dos ADRs é o The Bank of New York.
Instituição Financeira Custodiante das Ações Ordinárias Subjacentes aos ADRs
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de custódia dos ADRs é o Banco Itaú S.A.
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Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta Global
Nós poderemos requerer que a CVM autorize a modificação ou o cancelamento da Oferta Global, caso ocorra,
a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível, nas circunstâncias de fato existentes quando
da apresentação do pedido de registro da Oferta Global ou que o fundamentem, acarretando um aumento
relevante dos riscos por nós assumidos inerentes à própria Oferta Global.
O requerimento de modificação da Oferta Global perante a CVM presumir-se-á deferido caso não haja
manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de dez dias.
Adicionalmente, nós poderemos modificar, a qualquer tempo, a Oferta Global, a fim de melhorá-la em favor
dos investidores ou para renúncia a condição da Oferta Global por nós estabelecida, conforme disposto no
artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta Global seja deferido, a CVM poderá, por sua
própria iniciativa ou por pedido nosso, prorrogar o prazo para distribuição da Oferta Global por até 90 dias.
Se a Oferta Global for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão considerados
ineficazes, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida
às Ações, sem qualquer acréscimo, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400, e com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes.
A revogação ou qualquer modificação da Oferta Global será imediatamente divulgada por meio de Anúncio
de Retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início,
conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Em se tratando de modificação da Oferta Global, após a publicação do Anúncio de Início, as Instituições
Participantes da Oferta Brasileira deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das
aceitações da Oferta Brasileira, de que o manifestante está ciente de que a Oferta Global original foi alterada e
de que tem conhecimento das novas condições. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta Global serão
considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação quando, passados cinco dias úteis de sua
publicação, não revogarem expressamente suas intenções de investimento no Procedimento de Bookbuilding
ou seus Pedidos de Reserva. Nessa hipótese, as Instituições Participantes da Oferta Brasileira presumirão que
os investidores pretendem manter a declaração de aceitação.
Além das hipóteses de revogação da declaração de aceitação da Oferta Global pelo investidor previstas neste
Prospecto e nos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, não há quaisquer outras hipóteses em que o investidor
possa revogar sua declaração de aceitação da Oferta Brasileira.
Suspensão e Cancelamento da Oferta Global
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a qualquer
tempo, uma oferta que (a) esteja se processando em condições diversas das constantes da
Instrução CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM
ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender qualquer oferta
quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não
poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Encerrado tal
prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a
retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
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A suspensão ou o cancelamento da Oferta Global será informado aos investidores que já tenham aceitado a
Oferta Brasileira, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o
quinto dia útil subsequente ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que já tenham
aceitado a Oferta Brasileira, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores que tenham revogado a sua
aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores
depositados, que serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo de três dias úteis contados do recebimento da
revogação da aceitação ou da comunicação do cancelamento, conforme o caso.
Relacionamento entre Nós e os Coordenadores da Oferta Brasileira e entre Nós e os Coordenadores
Contratados
Coordenador Líder
Contratamos o Coordenador Líder como nosso assessor para prestar serviços de assessoria financeira
relacionados à Associação, cuja remuneração é calculada com base no valor total da Associação e atrelada a
seu sucesso.
Adicionalmente, o Coordenador Líder é titular de 327.700 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Temos operações de hedge cambial com Coordenador Líder, com o saldo em aberto, em 25 de maio de 2009,
no valor de R$10,0 milhões.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta Global e do disposto acima, não
possuímos qualquer outro relacionamento com o Coordenador Líder. Poderemos, no futuro, contratar o
Coordenador Líder ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras
usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco
de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução das nossas atividades.
Exceto pela remuneração prevista em “Custos da Oferta Global”, não há qualquer outra a ser paga por nós ao
Coordenador Líder cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
UBS AG London Branch e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes,
operações com derivativos, tendo as Ações da Oferta Brasileira e/ou os ADRs como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações da Oferta
Brasileira e/ou os ADRs, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total
return swap). UBS AG London Branch e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações da Oferta Brasileira e/ou os
ADRs como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço
das Ações da Oferta Brasileira e/ou os ADRs, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta Global.
BB BI
O BB BI assessorou a realização da Associação, cujo pagamento será realizado por meio de remuneração fixa
após a conclusão da operação.
O BB BI é uma subsidiária integral do Banco do Brasil para o exercício da atividade de banco de
investimento.
O Banco do Brasil é nosso credor em diversos empréstimos e linhas de crédito, para maiores informações sobre tais
empréstimos ver “Operações Vinculadas à Oferta”, na página 205 deste Prospecto.
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Somos parte de um programa de financiamento de crédito rural a criadores de aves e suínos. Os
financiamentos são realizados por intermédio do Banco do Brasil, os vencimentos são de longo prazo e as
taxas de juros abaixo das praticadas nos segmentos não rurais. Auxiliamos os produtores rurais que são
nossos fornecedores e integrados na obtenção de tais financiamentos para investirem em máquinas e
produção. Atualmente, não prestamos garantias fidejussórias ao pagamento desses empréstimos, no entanto,
parte do pagamento que faríamos a tais produtores pelo fornecimento de bens e serviços é realizado
diretamente a um fundo administrado pelo Banco do Brasil em pagamento a tais empréstimos.
Exceto pelo disposto acima, não possuímos qualquer outro relacionamento com o BB BI. Poderemos, no
futuro, contratar o BB BI ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução das nossas atividades.
Exceto pela remuneração prevista em "Custos da Oferta Global", não há qualquer outra a ser paga por nós ao
BB BI cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
A PREVI, um de nossos principais acionistas, é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil,
controlador do BB BI (ver seção "Principais Acionistas", na página 248 deste Prospecto). No entanto, não há
qualquer vínculo societário entre a PREVI e o Banco do Brasil, e suas administrações não se confundem nem
interagem entre si.
O Banco do Brasil S.A. Grand Cayman, o Banco do Brasil S.A. London, o Banco do Brasil S.A. New York, e o
Banco do Brasil S.A. Tokyo e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes,
operações com derivativos, tendo as Ações da Oferta Brasileira e/ou os ADRs como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações da Oferta Brasileira
e/ou os ADRs, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). O
Banco do Brasil S.A. Grand Cayman, o Banco do Brasil S.A. London, o Banco do Brasil S.A. New York, e o
Banco do Brasil S.A. Tokyo e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações da Oferta Brasileira e/ou os ADRs como
forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações da
Oferta Brasileira e/ou os ADRs, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta Global.
JP Morgan
Em 1ºde setembro de 2008, a Perdigão Agroindustrial celebrou com o J.P. Morgan Chase Bank, N.A. o “Pre
Export Financing Agreement”, no valor total de US$25 milhões, com taxa de juros LIBOR acrescida de
1,65% ao ano, com prazo de dois anos, com garantia de aval prestada por nós.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta Global e do disposto acima, não
possuímos qualquer outro relacionamento com o JP Morgan. Poderemos, no futuro, contratar o JP Morgan ou
sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução das nossas atividades.
Exceto pela remuneração prevista em “–Custos da Oferta Global”, não há qualquer outra a ser paga por nós ao
JP Morgan cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
JP Morgan Securities Inc. e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações
com derivativos, tendo as Ações da Oferta Brasileira e/ou os ADRs como ativo de referência, de acordo com as
quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações da Oferta Brasileira e/ou os ADRs,
contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). JP Morgan
Securities Inc. e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações da Oferta Brasileira e/ou os ADRs como forma de
proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações da Oferta
Brasileira e/ou os ADRs, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta Global.
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Santander
O Santander é nosso credor em diversos empréstimos e linhas de crédito, para maiores informações sobre tais
empréstimos ver “Operações Vinculadas à Oferta”, na página 205 deste Prospecto.
Somos parte de um programa de financiamento de crédito rural a criadores de aves e suínos. Os financiamentos são
realizados por intermédio do Santander, os vencimentos são de longo prazo e as taxas de juros abaixo das
praticadas nos segmentos não rurais. Auxiliamos os produtores rurais que são nossos fornecedores e integrados na
obtenção de tais financiamentos para investirem em máquinas e produção. Atualmente, não prestamos garantias
fidejussórias ao pagamento desses empréstimos.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta Global e do disposto acima, contratamos
ou poderemos vir a contratar no futuro, o Santander ou sociedades de seu conglomerado econômico para a
realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução das nossas atividades.
Exceto pela remuneração prevista em “–Custos da Oferta Global”, não há qualquer outra a ser paga por nós ao
Santander cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Santander Investment Securities Inc. e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes,
operações com derivativos, tendo as Ações da Oferta Brasileira e/ou os ADRs como ativo de referência, de acordo
com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações da Oferta Brasileira e/ou os
ADRs, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). Santander
Investment Securities Inc. e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações da Oferta Brasileira e/ou os ADRs como
forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações da
Oferta Brasileira e/ou os ADRs, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta Global.
Coordenadores Contratados
[•]
Informações Adicionais
Não há inadequação específica da Oferta Brasileira a certo grupo ou categoria de investidor. Como todo e
qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações da Oferta
Brasileira apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento (ver seções “Fatores de Risco” e “Descrição do
Capital Social”, nas páginas 62 e 251, respectivamente, deste Prospecto).
Os Coordenadores da Oferta Brasileira recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento
relativa à Oferta Brasileira, a consulta a este Prospecto. A leitura deste Prospecto possibilita uma análise detalhada dos
termos e condições da Oferta Brasileira, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes.
Para maiores informações sobre a Oferta Global, ver seção “Informações Sobre a Oferta”, na página 44 deste
Prospecto. Nós e o Coordenador Líder solicitamos o registro da Oferta Global em 5 de junho de 2009, estando a
Oferta Global sujeita à análise prévia pela ANBID e à prévia aprovação pela CVM. Maiores informações sobre a
Oferta Brasileira poderão ser obtidas com as Instituições Participantes da Oferta Brasileira nos endereços indicados
na seção “Identificação de Administradores, Consultores e Auditores”, na página 11 deste Prospecto. Informações
sobre as Corretoras poderão ser obtidas na página da BM&FBOVESPA na Internet (www.cblc.com.br).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações ou dos ADRs nos Estados Unidos da América.
As Ações e os ADRs não poderão ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos da América sem que haja um
registro ou isenção de registro aplicável nos termos do Securities Act. As Ações da Oferta Internacional e os
ADRs não poderão ser vendidos e ofertas de compra não poderão ser aceitas antes que um pedido de registro
na Securities and Exchange Commission seja protocolado e este seja efetivo.
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FATORES DE RISCO
Antes de tomar uma decisão de investimento, os potenciais investidores devem considerar cuidadosamente
todas as informações disponíveis neste Prospecto, em especial os riscos mencionados abaixo. Nossos
negócios, situação financeira e resultados de operações podem ser adversa e materialmente afetados por
quaisquer desses riscos. O preço de mercado das Ações pode diminuir devido a quaisquer destes riscos,
sendo que há possibilidade de perda de parte ou todo o seu investimento. Os riscos descritos abaixo são
aqueles que conhecemos e que atualmente acreditamos poder afetar de maneira relevante nossa Companhia.
Riscos adicionais não conhecidos por nós atualmente ou que consideramos irrelevantes também podem
afetar nossos negócios.
RISCOS RELACIONADOS AO NOSSO NEGÓCIO E SETOR ECONÔMICO
A crise econômica global pode afetar adversamente nossos negócios e o resultado de nossas operações.
Nossos negócios têm sido materialmente afetados pela crise econômica e financeira em 2008 e 2009, a qual
aumentou a volatilidade de nossos mercados e contribuiu para as perdas líquidas contabilizadas no quarto
trimestre de 2008 e no primeiro trimestre de 2009. Temos sido afetados de várias formas, incluindo as seguintes:
•

aumento acentuado dos preços de nossas matérias-primas, tais como o milho e a soja, durante os três
primeiros trimestres de 2008, o que sofreu uma reversão repentina em setembro de 2008 quando a crise
econômica global atingiu a demanda, forçando-nos a reduzir os preços de venda, especialmente em
nossos mercados de exportação, aumentando o desafio de administrar o custo de nossas vendas;

•

as tendências macro-econômicas positivas em nosso mercado interno durante os três primeiros trimestres
de 2008 foram revertidas no quarto trimestre de 2008, quando a crise econômica global começou a atingir
a economia brasileira e a confiança dos consumidores no mercado doméstico;

•

nós anunciamos um corte de 20% na produção de carne para exportação para o primeiro trimestre de
2009 devido à fraca demanda de nossos mercados de exportação. A paralisação temporária da produção
de algumas fábricas afetou negativamente nossas margens;

•

o real desvalorizou 22% em relação ao Dólar no quarto trimestre de 2008, comparado ao terceiro
trimestre de 2008, refletindo as incertezas com relação ao efeito da crise no Brasil e no mercado de outras
economias emergentes. Essa desvalorização nos fez incorrer em uma despesa de variação cambial líquida
(lançada como parte de nossas despesas financeiras líquidas) de R$416,0 milhões em 2008, da qual
R$318,0 milhões foram atribuídos ao quarto trimestre de 2008;

•

as incertezas produzidas pela crise e os desafios à administração de nosso estoque, contas a receber,
contas a pagar e outros itens exigiram-nos reforçar nosso capital de giro, levando a um aumento de 66%
da nossa dívida total para R$5,4 bilhões em 31 de março de 2009, comparado a R$3,3 bilhões em 31 de
março de 2008, incluindo uma dívida de curto prazo de R$1,8 bilhão.

Esses fatores e os outros fatores descritos a seguir e na seção “Discussão da Administração sobre a Situação
Financeira e o Resultado Operacional”, na página 97 deste Prospecto, fizeram com que registrássemos um
prejuízo líquido de R$20,1 milhões no quarto trimestre de 2008 e um prejuízo líquido de R$226,0 milhões no
primeiro trimestre de 2009. Não podemos prever quando a demanda retornará aos níveis históricos ou se a crise
econômica e financeira mundial terá quaisquer efeitos de longo prazo sobre a confiança do consumidor, os
preços de venda, a demanda por tipos específicos de produtos, a volatilidade dos preços das matérias-primas ou
o equilíbrio entre nossos mercados interno e externo. Esses fatores poderão portanto continuar a afetar
adversamente nossos negócios, resultado operacional e o preço de mercado de nossas ações ordinárias e ADSs.
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Riscos à saúde relativos ao setor alimentício podem prejudicar nossa capacidade de vender nossos produtos.
Estamos sujeitos aos riscos que afetam o setor de alimentos em geral, inclusive riscos causados por
contaminação, deterioração, questões relativas à nutrição e saúde, reclamações de responsabilidade de produto,
adulteração de produto, indisponibilidade e custo de seguro e o custo potencial e transtorno de um recall de
produto. Qualquer risco à saúde, real ou possível, associado aos nossos produtos, inclusive publicidade
negativa referente a estes riscos, podem também causar a perda de confiança de nossos clientes na segurança e
qualidade de nossos produtos. Mesmo que nossos próprios produtos não sejam afetados por contaminação,
nosso setor poderá sofrer publicidade negativa se os produtos de terceiros forem contaminados, e isso poderia
resultar na queda de demanda do consumidor por nossos produtos da categoria afetada. Mantemos sistemas
para monitoração dos riscos de segurança alimentar em todas as fases do processo produtivo (inclusive no
tocante à produção de suínos, aves, bovinos e produtos lácteos). Nossos sistemas para cumprimento das
normas governamentais podem não ser totalmente eficientes para minimizar os riscos relativos à segurança
alimentar. Qualquer contaminação de produto poderia ter um efeito significativamente adverso em nossos
negócios, nos nossos resultados operacionais, condição financeira ou em nossas perspectivas.
Nossos resultados operacionais estão sujeitos a fatores cíclicos e volatilidade que afetam tanto os preços de
nossas matérias-primas quanto os nossos preços de venda.
O nosso negócio é em grande parte dependente do custo e fornecimento de milho, farelo de soja, soja em
grãos, suínos, bovinos, leite in natura e demais matérias-primas, bem como do preço de venda dos nossos
produtos de aves, suínos, bovinos, produtos lácteos e processados, bem como de produtos protéicos que
com eles concorrem, todos os quais são determinados pelas forças de mercado de oferta e demanda em
constante mutação, e outros fatores sobre os quais temos pouco ou nenhum controle, mesmo na ausência de
uma crise econômica e financeira global. Esses outros fatores incluem, entre outros, flutuações nos níveis
de produção de aves, suínos, bovinos, leite in natura, doméstica e global, regulamentação ambiental,
conjuntura econômica, condições climáticas, doenças de animais e safra de grãos, custo do frete
internacional e flutuações das taxas de câmbio. Nosso setor econômico, tanto no Brasil quanto no exterior,
também é caracterizado por períodos cíclicos de preços e lucratividade mais altos, seguidos de
superprodução, conduzindo, assim, a períodos de preços e lucratividade menores. Não somos capazes de
mitigar esses riscos mediante a celebração de contratos de longo prazo com nossos clientes e com a maioria
de nossos fornecedores, uma vez que esses contratos não são usuais no nosso setor. Nosso desempenho
financeiro é afetado por custos de frete nacionais e internacionais, que são vulneráveis a flutuações no
preço do petróleo. Talvez não tenhamos êxito ao tratar dos efeitos das variações cíclicas e da volatilidade
sobre custos e despesas ou sobre a precificação de nossos produtos e, neste caso, o nosso desempenho
financeiro como um todo poderá ser adversamente afetado.
Os acontecimentos de 2008, que foram exacerbados pela crise econômica e financeira mundial, ilustram a
suscetibilidade do nosso negócio às cíclicas tendências de mercado. Os preços FOB médios em Dólares de
nossas matérias-primas subiram 40,5% para a soja e 42,2% para o milho em 2008 em relação a 2007. Desta
forma, necessitamos aumentar os preços de venda dos nossos produtos em 2008 para refletir o crescente
aumento de nossos custos de produção, mas fomos então forçados a reduzir os preços de muitos dos nossos
produtos no quarto trimestre de 2008 e primeiro trimestre de 2009, o que afetou adversamente nosso resultado
operacional para esses períodos.
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A criação de animais e o processamento de carnes envolvem riscos de controle de doenças e saúde animal,
que podem impactar de forma adversa os resultados de nossas operações e condição financeira.
Nossas operações incluem a criação de suínos e aves e o processamento de carne suína, bovina e aves, além da
captação de leite e vendas de leite e produtos lácteos, o que nos demanda manter animais com controle de doenças e
saúde animal. Um surto de doenças que afetam os animais como, por exemplo, a gripe aviária (H5N1) e a Influenza A
– H1N1, a febre aftosa e a doença da orelha azul, discutida abaixo, no caso dos suínos, bovinos, bufalinos, caprinos,
ovinos, cervídeos e outros animais que possuem cascos fendidos, e a Encefalopatia Espongiforme Bovina ou “doença
da vaca louca” e febre aftosa, no caso de bovinos, podem exigir a destruição de animais, ou a interrupção da venda de
alguns produtos aos clientes no Brasil e no exterior. A destruição de aves ou suínos impede que sejam recuperados os
custos incorridos com sua criação ou aquisição, além de resultar em gastos adicionais com a destruição dos animais.
Em 2005, casos de febre aftosa nos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná afetaram somente o gado e os suínos
também poderiam ter sido contaminados. Além disso, o aumento da criação de gado no Brasil pode levar ao uso de
ração contendo subprodutos de origem animal, o que aumentaria o risco de contrair a doença.
Surtos ou medo de qualquer dessas doenças podem levar ao cancelamento de pedidos por nossos clientes e,
especialmente se houver possibilidade da doença afetar humanos, pode levar à divulgação de publicidade
negativa, que acarrete um efeito adverso na demanda de nossos produtos pelo consumidor. Além disso, surtos
de doença animal no Brasil podem resultar em ações por parte de governos estrangeiros para fechar os
mercados de exportação para alguns ou para todos os nossos produtos, em relação a algumas ou todas as
nossas regiões. Por exemplo, devido aos casos de febre aftosa em bovinos nos Estados do Mato Grosso do Sul
e Paraná, alguns dos grandes mercados estrangeiros, inclusive a Rússia (que tem sido o maior importador de
suínos brasileiro) impuseram barreiras à importação de suínos para todo o País em novembro de 2005.
A Rússia levantou parcialmente tal embargo no segundo trimestre de 2006 para suínos produzidos no Estado
do Rio Grande do Sul. Em dezembro de 2008, reabriu seu mercado para as carnes suína e bovina produzidas
em todo o Brasil. Quaisquer surtos futuros de doença animal podem ter um efeito adverso relevante nos
resultados de nossas operações e condição financeira.
Nosso negócio de suínos no Brasil e nos mercados de exportação pode ser afetado de forma negativa pela
Influenza A – H1N1, também conhecida como gripe suína.
Em 2009, Influenza A – H1N1 tem se espalhado por muitos países. Mais de 11 mil casos e 85 mortes foram
constatadas desde que o surto de Influenza A – H1N1 começou no México e nos Estados Unidos e a
Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o nível de alerta de Influenza A – H1N1 para 5, caracterizada
pela iminência de uma pandemia. Diversos países proibiram a importação de carne suína de países
contaminados (México, Estados Unidos e Canadá). A OMS declarou que a Influenza A – H1N1 não é
transmitida pelo consumo de carne suína. Esses países reabriam seus mercados para produtores do México,
Estados Unidos e Canadá, mas impuseram restrições a alguns Estados destes países. Mesmo assim, alguns
Estados de países importadores continuam impondo restrições à importação de carne suína do México,
Estados Unidos e Canadá.
Até o momento, o Brasil constatou 40 casos de Influenza A – H1N1. Um surto significativo de Influenza
A – H1N1 no Brasil poderia requerer a destruição de suínos produzidos no País, mesmo que seja
demonstrado não haver qualquer relação entre os casos de Influenza A – H1N1 e o consumo de carne
suína. Qualquer destruição de nossos suínos, o que acarretaria uma queda na venda de suínos,
inviabilizaria a recuperação dos custos incorridos com a criação e compra destes animais e resultaria em
despesas adicionais com a destruição destes suínos. Ademais, um surto no Brasil poderia acarretar
restrições imediatas às exportações de alguns de nossos produtos para mercados importantes.
Ainda que não ocorra um surto de Influenza A – H1N1 no Brasil, um surto em qualquer parte do mundo
pode impactar negativamente o consumo de suínos em mercados importantes ou mesmo no Brasil,
impactando negativamente nossas vendas e nossa performance financeira de forma geral. Qualquer surto
de Influenza A – H1N1 pode impor elevados custos de controle de prevenção na importação de suínos
nos mercados para os quais exportamos. Nesse sentido, um surto de Influenza A – H1N1 ou
preocupações com relação a essa doença pode ter um impacto material adverso em nossa Companhia.
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A partir de 24 de abril de 2009, nas análises das amostras colhidas de casos de síndrome gripal notificados pelos
governos do México e dos Estados Unidos, foi identificado um novo subtipo do vírus Influenza A – H1N1,
classificado como (A/CALIFORNIA/04/2009), que não havia sido detectado previamente em humanos ou suínos. A
Influenza A – H1N1 é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse ou espirro e de contato com
secreções respiratórias de pessoas infectadas. Segundo a OMS, não há relação entre o contato de pessoas com suínos
vivos ou consumo de carnes de suínos e produtos derivados e a infecção pelo vírus da Influenza A – H1N1. De acordo
com o Ministério da Saúde, até 21 de maio de 2009, foram confirmados, no Brasil, nove casos de Influenza A – H1N1.
Em 24 de maio de 2009, haviam sido confirmados 12.455 casos confirmados de pessoas contaminadas pela Influenza
A – H1N1 no Mundo, dos quais 91 casos resultaram em óbito do infectado. A OMS esclareceu que não há relação
entre o consumo da carne suína e a contaminação pelo vírus da Influenza A – H1N1. O consumo de carne suína pela
população brasileira e mundial poderá ser reduzido com a disseminação da Influenza A – H1N1.
Nosso negócio de frangos no Brasil e nos mercados de exportação podem ser afetados de forma negativa
pela gripe aviária.
Em alguns países, particularmente na Ásia, mas também na Europa e África, os frangos e outras aves foram
contaminados com alta patogenicidade (vírus H5N1). Foram registrados casos isolados de infecção em humanos pelo
contato direto com aves infectadas, causando algumas mortes. Dessa forma, as autoridades sanitárias de muitos países
tomaram providências para evitar surtos dessa doença virótica, inclusive com a destruição das aves infectadas.
Desde o começo de 2003, 424 casos de gripe aviária em humanos foram confirmados e mais de 261 mortes de
acordo com a Organização Mundial de Saúde, sendo que o número de mortes tem aumentado a cada ano
desde 2003. Diversos países da Ásia, Oriente Médio e África reportaram casos de gripe aviária em humanos
em 2006, 2007 e 2008 e muitos países europeus reportaram casos em aves. Por exemplo, a Indonésia atraiu
atenção internacional quando reportou a maior concentração de casos de gripe aviária em humanos. Em 2008,
a Indonésia reportou 24 casos com 20 mortes; Bangladesh reportou um caso; Camboja, um caso; China,
quatro casos, todos fatais; Egito, oito casos e quatro mortes e Vietnã, seis casos e cinco mortes.
Até o momento não foram registrados casos de gripe aviária no Brasil, há preocupação de que um surto possa
acontecer no futuro. Um surto de gripe aviária no Brasil poderia levar à destruição de nossos lotes de aves
resultando na diminuição de nossas vendas de aves e impedindo a recuperação dos custos incorridos com sua
criação ou aquisição, além de gerar despesas adicionais com o descarte dos animais destruídos. Além disso,
qualquer surto da gripe aviária no Brasil provavelmente resultaria em restrições imediatas à exportação de
alguns de nossos produtos a importantes mercados importadores. Medidas preventivas adotadas pelo governo
brasileiro, se houver, poderão não ser eficazes para impedir a disseminação da gripe aviária no Brasil.
Quer tenhamos ou não um surto de Influenza H5N1 no Brasil, outros surtos em qualquer parte do mundo poderiam ter
um impacto negativo no consumo de aves em nossos principais mercados de exportação ou no Brasil e um surto de
grandes proporções afetaria de forma negativa nossas vendas líquidas e desempenho financeiro geral. Qualquer surto
de Influenza H5N1 poderia levar, também, à imposição de controles preventivos onerosos sobre a importação de aves
em nossos mercados de exportação. Da mesma forma, qualquer disseminação da Influenza H5N1, ou o aumento de
preocupação em relação a estas doenças pode ter um efeito adverso relevante para nós.
Barreiras comerciais mais rígidas em mercados importantes de exportação podem afetar de forma negativa
os resultados de nossas operações.
Devido ao crescimento do market share internacional dos produtos brasileiros de aves, suínos e bovinos, os
exportadores brasileiros estão sendo cada vez mais afetados pelas medidas tomadas por países importadores para
proteger os produtores locais. A competitividade das companhias brasileiras levou alguns países a estabelecerem
barreiras comerciais para limitar o acesso de companhias brasileiras aos seus mercados. Alguns países, como a
Rússia, impõem quotas de importação de suínos brasileiros e produtos de aves e atrasos na alocação dessas
quotas ou mudanças na legislação ou políticas relacionadas a essas quotas podem afetar adversamente nossas
exportações. A Ucrânia também restringiu a importação de suínos no mercado de varejo, com a imposição de
altos impostos, até dezembro de 2008. Mais recentemente em 6 de março de 2009, a Ucrânia iniciou uma
investigação anti-dumping sobre a importação de metades e quartos de aves, bem como pernas e cortes de aves,
originários dos Estados Unidos e do Brasil em cada caso. Se as autoridades ucranianas decidirem aplicar
medidas anti-dumping, essas medidas podem afetar as nossas exportações para aquele país.
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A União Européia cobra tarifas protetoras para minimizar os efeitos sobre os produtores europeus dos menores
custos de produção brasileiros. Além disso, o embargo da União Européia sobre a carne bovina afeta as vendas
de cortes premium frescos (tais como alcatras e filés) e alguns cortes congelados da parte traseira. Os países
desenvolvidos usam algumas vezes subsídios diretos e indiretos para aumentar a competitividade de seus
produtores em outros mercados. Por exemplo, os produtores franceses gozam de subsídios para as vendas de
aves a países como a Arábia Saudita, importante importador de produtos de aves. Barreiras comerciais podem
ser impostas indiretamente a terceiros, as quais são cruciais para a exportação de produtos. Importadores
chineses, por exemplo, até o momento não obtiveram as requeridas licenças que lhes permitem receber nossas
exportações. Adicionalmente, produtores locais em um determinado mercado às vezes exercem pressão política
sobre seus governos para que estes não permitam que produtores estrangeiros exportem a seus mercados.
O impacto do fechamento do mercado europeu para a carne bovina brasileira afeta basicamente as vendas de
cortes nobres e alguns cortes congelados.
Qualquer uma das restrições citadas acima podem afetar de forma relevante nossos volumes de exportação e,
conseqüentemente, nossas vendas de exportação e desempenho financeiro. No caso de criação de novas
barreiras comerciais em nossos mercados-chave de exportação, podemos ter dificuldade para redistribuir
nossos produtos para outros mercados em condições favoráveis e nossos negócios, condição financeira e
resultado operacional podem ser afetados de forma adversa.
Enfrentamos concorrência de produtores brasileiros e estrangeiros, o que poderá prejudicar nosso
desempenho financeiro.
Enfrentamos forte concorrência de outros produtores brasileiros nos nossos mercados nacionais, bem como de
produtores brasileiros e estrangeiros nos mercados de exportação em que vendemos nossos produtos. O mercado
brasileiro de aves inteiras e cortes de aves e suínos é altamente fragmentado, e enfrentamos concorrência de
pequenos produtores, alguns dos quais operam informalmente, sendo capazes de oferecer preços mais baixos,
uma vez que atendem a parâmetros mais baixos de qualidade. Essa concorrência de pequenos produtores
constitui o motivo principal pelo qual vendemos a maioria de nossos frangos inteiros e cortes de aves e suínos
nos mercados de exportação, além de constituir barreira à expansão de nossas vendas desses produtos no
mercado interno. Nos nossos mercados de exportação, concorremos com outros produtores brasileiros de grande
porte, como Sadia, Seara, Frangosul e Aurora, integrados verticalmente e que têm capacidade de gerar produtos
de qualidade a um custo baixo, bem como com produtores estrangeiros. No segmento de leite e produtos lácteos,
nossos principais concorrentes no Brasil são a Nestlé Brasil Ltda., a Danone Ltda. e a Itambé Ltda. Em diversos
graus, nossos concorrentes poderão ter bom posicionamento em linhas de produtos e regiões específicas. Ainda
que continuemos a ser produtores de baixo custo, os clientes poderão buscar diversificar suas fontes de
abastecimento, adquirindo uma parcela dos produtos de que necessitam de produtores localizados em outros
países, como alguns dos nossos clientes em mercados de exportação chave já começaram a fazer. Esperamos
continuar a enfrentar forte concorrência em todos os nossos mercados e prevemos que os concorrentes existentes
ou novos concorrentes poderão ampliar suas linhas de produtos e expandir sua área geográfica. Qualquer falha
nossa em responder às mudanças de produtos, preços e demais mudanças por parte dos nossos concorrentes,
poderá prejudicar nosso desempenho financeiro.
A crescente regulamentação da segurança alimentar pode aumentar nossos custos e afetar de forma
adversa nossos resultados operacionais.
Nossas instalações fabris e produtos estão sujeitos a normas federais, estaduais e municipais brasileiras, bem
como às normas de inspeções de governos estrangeiros e regulamentos abrangentes na área de segurança
alimentar, incluindo controles governamentais de processamento de alimentos. As mudanças nos
regulamentos governamentais relativos à segurança alimentar podem exigir que façamos investimentos ou que
incorramos em despesas adicionais para atender às especificações requeridas de nossos produtos.
Nossos produtos são muitas vezes inspecionados por autoridades estrangeiras de segurança alimentar e
qualquer reprovação durante estas inspeções pode exigir a devolução total ou parcial de um embarque para
o Brasil, destruição total ou parcial do embarque e custos devido a atrasos na entrega dos produtos aos
nossos clientes. Qualquer restrição maior dos regulamentos de saúde alimentar pode resultar em custos
adicionais e podem ter um efeito adverso em nossos negócios e resultados operacionais.
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Nossas exportações estão sujeitas a uma ampla gama de riscos ligados a operações internacionais.
As exportações respondem por parcela significativa das nossas vendas líquidas, representando
aproximadamente 43,7% da totalidade de nossas vendas líquidas em 2008 e 42,9% da totalidade de nossas
vendas líquidas no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009. Nossos principais mercados de
exportação incluem a União Européia, Oriente Médio, principalmente a Arábia Saudita, o Extremo Oriente,
especialmente o Japão e a Rússia, e em todos estes estamos sujeitos a muitos dos riscos descritos abaixo com
relação ao Brasil. Nosso desempenho financeiro futuro dependerá, em extensão significativa, da conjuntura
econômica, condições política e social existente nos nossos principais mercados de exportação. Nossa
capacidade futura de conduzir negócios nos mercados de exportação pode ser prejudicada por fatores que não
dependem do nosso controle, tais como os seguintes:
•

variações das taxas de câmbio;

•

deterioração da conjuntura econômica;

•

imposição de aumento de tarifas, tarifas anti-dumping ou outras barreiras comerciais;

•

greves ou outros eventos que possam afetar os portos e meios de transporte;

•

atendimento de diferentes regimes legais e regulatórios estrangeiros; e

•

sabotagens de nossos produtos.

As dinâmicas de mercado de nossos mercados de exportação relevantes podem mudar de forma rápida e
imprevisível devido a esses fatores, à imposição de barreiras comerciais dos tipos descritos acima e a outros
fatores que juntos podem afetar de forma significativa nossos volumes de exportação, preços de venda e
resultado operacional.
Nossas exportações dependem muito das condições de um número reduzido de portos na região sul do
Brasil.
Nós exportamos nossos produtos principalmente por meio dos portos do sul do Brasil (Santa Catarina, Paraná
e Rio Grande do Sul).
Nós temos sido freqüentemente afetados por greves de funcionários portuários ou de agentes alfandegários,
agentes de inspeção sanitária e demais agentes públicos nos portos brasileiros a partir dos quais exportamos
nossos produtos. Em 2005, por exemplo, os vigilantes sanitários do Governo Federal ficaram em greve por
aproximadamente um mês, evento ocorrido novamente no terceiro trimestre de 2007. Uma greve prolongada
no futuro poderá prejudicar nosso negócio e nossos resultados operacionais.
No quarto trimestre de 2008, inundações e danos nos portos de Itajaí e Navegantes, no Estado de Santa
Catarina, danificaram a infra-estrutura desses portos e fizeram com que redirecionássemos todas as nossas
exportações da região de Santa Catarina para três outros portos: Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul;
Paranaguá no Estado do Paraná e São Francisco, no Estado de Santa Catarina. Este processo resultou em
atrasos nos nossos embarques e custos adicionais com o redirecionamento de nossas exportações para outros
portos. Esses acontecimentos em especial reduziram os embarques em novembro e levaram a um acúmulo de
exportações, que acabaram resultando em embarques redirecionados de 2008 para o primeiro trimestre de
2009, afetando adversamente nossas receitas de exportação para o quarto trimestre de 2008.
A ocorrência de quaisquer dos eventos descritos acima pode afetar adversamente nossos negócios e
resultados operacionais.
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As leis e regulamentos ambientais podem exigir dispêndios maiores que aqueles em que atualmente
incorremos para seu cumprimento.
Nós, como outros produtores brasileiros de alimentos, estamos sujeitos a rigorosas leis ambientais municipais,
estaduais e federais, assim como a regulamentos, autorizações e licenças que abrangem, entre outras coisas, a
destinação dos resíduos e das descargas de poluentes na água e no solo, e que afetam as nossas atividades.
Nós já incorremos e continuaremos a incorrer em dispêndios de capital e operacionais para cumprir estas leis
e regulamentos. Devido à possibilidade de regulamentos ou outros eventos não previstos, especialmente
considerando que as leis ambientais se tornem mais rigorosas no Brasil, o montante e prazo necessários para
futuros gastos para manutenção da conformidade com os regulamentos pode aumentar e afetar de forma
adversa a disponibilidade de recursos para dispêndios de capital e para outros fins. A conformidade com
novas leis ou com as leis e regulamentos ambientais em vigor podem causar um aumento nos nossos custos e
despesas, resultando, conseqüentemente, em lucros menores.
As aquisições e associações podem desviar recursos da administração ou se mostrarem prejudiciais à
nossa Companhia.
Analisamos e buscamos regularmente oportunidades de crescimento estratégico por meio de aquisições. Nós
completamos nos últimos anos, e atualmente temos pendentes, as aquisições descritas na seção “Descrição dos
Nossos Negócios – Eventos Recentes” na página 155 deste Prospecto e “Associação” na página 24 deste Prospecto.
As associações, especialmente aquelas que envolvem companhias de grande porte como a Sadia, podem apresentar
desafios financeiros, administrativos e operacionais e causar, inclusive, desvios da atenção da administração dos
negócios existentes, dificuldades de integração de pessoal, sistemas financeiros e outros, gastos com salários mais
altos para novos empregados, assunção de passivos significativos e desconhecidos e possíveis litígios com os
vendedores. Poderemos, também, ter problemas financeiros e outros problemas se os negócios adquiridos ou que
venhamos a adquirir no futuro derem origem a passivos ou outros problemas dos quais não tínhamos conhecimento.
As aquisições fora do Brasil podem apresentar dificuldades adicionais, tais como cumprimento de regimes legais e
regulatórios de países estrangeiros e integração de pessoal com diferentes práticas administrativas e podem
aumentar nossa exposição a riscos associados a operações internacionais.
A relevância das nossas aquisições nos últimos anos aumentou de forma significante, o que acarreta o
aumento das dificuldades descritas acima. Em 2008, nós concluímos R$1,8 bilhão em aquisições, em
comparação aos R$348,0 milhões de 2007, consistindo primordialmente na aquisição da Eleva
(complementado os nossos negócios de carne e produtos processados), da Plusfood (promovendo capacidades
de carne processada na Europa) e da Cotochés (acrescentando no escopo dos nossos negócios de produtos
processados). Nós recentemente anunciamos a Associação com a Sadia, a qual acarreta riscos específicos que
descrevemos a seguir, na seção “Riscos Relativos à Associação”.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos para nós.
Somos réus em processos judiciais e administrativos, nas esferas cível, tributária e trabalhista, incluindo termos
de ajustamento de conduta, cujos resultados não podemos garantir que nos serão favoráveis ou que não sejam
julgados improcedentes. Tais provisões foram baseadas nas estimativas de nossos consultores legais e advogados.
No desempenho de nossas atividades, empregamos mão-de-obra terceirizada em larga escala (ver seção
“Descrição dos Nossos Negócios – Venda e Distribuição – Mercado Interno”, na página 163 deste Prospecto).
Caso tenhamos que rever essa forma de contratação, poderemos incorrer em custos operacionais adicionais.
Decisões contrárias aos nossos interesses que eventualmente alcancem valores substanciais ou impeçam a
realização dos nossos negócios conforme inicialmente planejados, poderão causar um efeito adverso para nós.
Para informações sobre nossos processos judiciais ou administrativos, ver seções “Nossos Negócios – Processos
Judiciais e Administrativos” e “Questões Ambientais” nas páginas 181 e 280 deste Prospecto.
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Nossos negócios dependem de nossa habilidade em recrutar e reter profissionais capacitados.
Nossos negócios dependem da manutenção de nossa alta administração, bem como de nossa habilidade em
recrutar e reter profissionais capacitados para a sua condução. Ainda que sejamos capazes de contratar e manter
pessoal qualificado, não podemos garantir que não incorreremos em custos substanciais para tanto. A perda de
qualquer dos membros de nossa administração ou outro profissional-chave pode nos afetar adversamente.
Mudanças das leis fiscais e supervisão pelas autoridades fiscais podem ter um efeito adverso em
nossos negócios.
Somos obrigados a interpretar aspectos da legislação fiscal relativos à incidência de determinados tributos em
nossas atividades, em particular os impactos fiscais de nossas reorganizações societárias descritas, entre
outros, neste Prospecto e nas nossas demonstrações financeiras com revisão limitada de 31 de março de 2009,
inclusive em relação a ganhos de capital e aproveitamento de ágio, e das aquisições que realizamos com base
na opinião, entre outros, de nossos assessores jurídicos para as referidas operações.
O Governo Federal regularmente implementa mudanças nos regimes fiscais que podem aumentar nossa carga
tributária, bem como a de nossos clientes. Essas mudanças incluem modificações das alíquotas de tributos e,
ocasionalmente, a criação de tributos temporários, cujos recursos são destinados a fins estabelecidos pelo
Governo. Em abril de 2003, o Governo Federal apresentou proposta de reforma tributária, destinada,
principalmente, a simplificar a cobrança de tributos, a fim de evitar disputas internas nos estados e municípios
brasileiros, bem como entre eles, e a redistribuir a receita fiscal. A proposta de reforma tributária estabeleceu
mudanças nas regras que regem o PIS, a COFINS, o ICMS e alguns outros impostos.
Caso ocorram mudanças na estrutura tributária em vigor que aumentem nossa carga tributária, caso sejamos
condenados em autuações administrativas ou caso tenhamos que adotar uma política fiscal menos eficiente,
poderemos ter um efeito relevante e adverso em nosso resultado operacional.
Perdas não cobertas pelos seguros contratados podem resultar em prejuízos para nós, o que poderá gerar
efeitos adversos sobre nossos negócios.
Mantemos contratados seguros, em sua forma usual de mercado, que protegem nossas plantas, centros de
distribuição, transporte, entre outros. Não obstante, certos tipos de perdas não são seguradas no mercado. Se
qualquer dos eventos não segurados ocorrer, o investimento integralizado por nós poderá ser perdido.
Adicionalmente, poderemos ser responsabilizados judicialmente pelo pagamento de indenização a eventuais
vítimas geradas pelo sinistro ocorrido. Para tanto, contratamos seguros para cobertura de responsabilidade
civil, de terceiro, e de seguro de vida em grupo, se funcionário próprio.
RISCOS RELATIVOS À ASSOCIAÇÃO
Não realizamos, para a celebração do Acordo de Associação, qualquer auditoria legal da Sadia.
Tendo em vista que não foi realizada por nós qualquer auditoria legal da Sadia previamente à celebração do
Acordo de Associação, poderemos sofrer prejuízos superiores aos inicialmente estimados com a Incorporação
HFF e Incorporação Sadia, em decorrência de dívidas e contingências eventualmente não informados a nós
e/ou identificados pela Sadia quando da celebração do Acordo de Associação.
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Podemos incorrer em custos adicionais em relação a controles internos e sistemas de informações da Sadia.
Entendemos que a manutenção de controles internos efetivos sobre divulgação de informações financeiras
sobre nós e sobre nossas controladas é fundamental para a produção de relatórios financeiros confiáveis.
Atualmente, estamos sujeitos à Seção 404 do Sarbanes-Oxley Act de 2002 e demais regras da SEC
relacionadas a controles internos, as quais exigem, dentre outras coisas, que nossa administração avalie
anualmente a eficácia dos nossos controles internos sobre divulgação de informações financeiras e divulgue
no Form 20-F os resultados dessa avaliação. Além disso, essas regras exigem que nossos auditores
independentes devidamente registrados emitam um parecer sobre essa avaliação da nossa administração. A
Sadia é uma companhia aberta nos Estados Unidos, estando sujeita às regras do Sarbanes-Oxley Act de 2002.
Se viermos a identificar deficiências significativas nos controles internos da Sadia no curso do processo de
integração de nossas atividades e sistemas, precisaremos incorrer custos e dedicar certo tempo para corrigi-los.
Se as deficiências identificadas forem graves, e caso sejamos incapazes de corrigi-las em tempo hábil,
poderemos ser incapazes de concluir que nossos controles internos são efetivos. Nesse contexto, os
investidores podem perder a confiança nas nossas demonstrações financeiras e, como resultado, o preço de
nossas ações pode cair. Além disso, com a incorporação dos sistemas de informação da Sadia, poderemos
incorrer em custos adicionais e enfrentar dificuldades de integração, necessidades de treinamentos e atrasos
operacionais.
Nossa proposta de Associação com a Sadia está sujeita à aprovação das autoridades de defesa da
concorrência, e qualquer aprovação dessas autoridades de defesa da concorrência pode exigir que nos
desfaçamos de uma parcela de nossos negócios.
Em 19 de maio de 2009, nós celebramos o Acordo de Associação com a Sadia. Na Associação, espera-se que a
Sadia se torne uma subsidiária integral da nossa Companhia, que terá seu nome alterado para BRF. Os detentores
de ações ordinárias e preferenciais da Sadia receberão ações ordinárias da nossa Companhia e os detentores de
ADSs representando ações preferenciais da Sadia receberão ADSs representando ações ordinárias da nossa
Companhia. Para mais informações, ver seção “Eventos Recentes – Associação”, na página 25.
Nós submetemos os termos e as condições dessa Associação ao CADE em 09 de junho de 2009, nos termos do
artigo 54 da Lei 8.884/94. Após a análise da Secretaria de Acompanhamento Econômico (“SEAE”) e da Secretaria
de Direito Econômico (“SDE”), o CADE avaliará os impactos da Associação sobre a concorrência. Caso o CADE
venha a entender que a Associação limita a concorrência, em prejuízo dos consumidores, o CADE poderá não
aprovar a operação ou impor condições significativas para a sua realização, incluindo compromissos de
desempenho ou de se desfazer de determinadas subsidiárias, linhas de produtos, marcas ou fábricas.
Durante a análise das autoridades de defesa da concorrência, nós e a Sadia poderemos estar sujeitos à
determinadas obrigações específicas, que visam a manter inalteradas as condições de mercado, assumidas
perante os órgãos antitruste. Na Europa, a análise feita pelos órgãos de defesa da concorrência é prévia, sendo
condição para o fechamento da operação (bar on closing).
No caso de as decisões das autoridades de defesa da concorrência serem submetidas ao controle judicial, a
obrigação de manter inalteradas as condições de mercado pode ser mantida enquanto durar a apuração pelo
Poder Judiciário.
Nossa Companhia e a Sadia exportam para mais de 100 países e a Associação está sujeita à aprovação das
autoridades de defesa da concorrência em algumas dessas regiões e países. A concretização dos eventos
societários referidos no Fato Relevante de 19 de maio de 2009, visando à Associação, depende de autorização
por parte dos órgãos antitruste das jurisdições nas quais essa exigência legal seja necessária. Assim como no
Brasil, tais autoridades de defesa da concorrência podem impor condições significativas à aprovação de
nossas operações nessas regiões. Qualquer dessas condições pode afetar adversa e relevantemente nossas
receitas de exportação e estratégia de crescimento.
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Nossa possível Associação com a Sadia está sujeita a uma série de outras aprovações e incertezas.
A proposta de Associação com a Sadia está sujeita a uma série de condições, incluindo:
•

a aprovação pelos acionistas de nossa Companhia de uma série de atos, incluindo (i) o aumento de nosso
capital social necessário para a emissão de ações com relação à Associação e respectivo financiamento de
capital próprio; (ii) a Incorporação HFF e a Incorporação Sadia; (iii) a alteração da razão social da nossa
Companhia para BRF; e (iv) a alteração da composição de nosso Conselho de Administração;

•

a aprovação dos Acionistas Sadia de uma série de atos, incluindo (i) a alienação da Concórdia Financeira,
uma subsidiária financeira da Sadia que não será incluída na Associação; e (ii) alteração da composição
do conselho de administração da Sadia; e

•

a aprovação das autoridades de defesa da concorrência da União Européia descrita no fator de risco anterior.

Além disso, tanto nós quanto a Sadia concordamos em envidar nossos melhores esforços para obter quaisquer
consentimentos de instituições financeiras que se façam necessárias nos termos de quaisquer contratos que
contenham obrigações ou eventos de inadimplemento que seriam acionados pela Associação. Em 31 de março
de 2009, nós tínhamos pelo menos R$5.406,0 milhões no total de valor principal de dívidas em aberto
contendo disposição sobre mudança de controle ou disposição similar que possa exigir o pagamento
antecipado ou acionar o vencimento antecipado devido à operação. Acreditamos que a Sadia tenha pelo
menos R$8.007,0 milhões em valor principal total de dívida em aberto contendo tais disposições em 31 de
março de 2009. Se a Sadia ou nós não conseguirmos obter os consentimentos nos termos de qualquer dessas
dívidas, poderemos vir a entender ser necessário o refinanciamento da dívida, o que poderia aumentar
significativamente os custos da Associação. Para informações adicionais sobre o perfil da dívida financeira da
Sadia ver “Endividamento e Estratégia”, na página 229 deste Prospecto.
O uso de instrumentos financeiros derivativos pela Sadia poderá afetar negativamente suas operações,
especialmente em um mercado volátil e incerto.
A Sadia utilizou instrumentos financeiros derivativos para administrar o perfil de risco associado à exposição
às taxas de juros e moedas de sua dívida, reduzir os custos de seus financiamentos e ter acesso a fontes
alternativas de financiamento e proteger (hedge) alguns de seus riscos financeiros. No exercício encerrado em
31 de dezembro de 2008, a Sadia teve um prejuízo líquido de aproximadamente R$2.365,8 milhões
(US$1.012,3 milhões) decorrentes de instrumentos financeiros, comparados a um ganho líquido de R$191,6
milhões (US$108,2 milhões) em 2007. Esses prejuízos decorreram de vários fatores, inclusive de prejuízos
relacionados a mudanças no valor real de swaps cambiais com cupom e outros derivativos cambiais
atribuíveis à valorização do dólar dos Estados Unidos em relação ao real brasileiro. Na medida em que
qualquer desses fatores persistirem em 2009, a Sadia poderá continuar a sofrer prejuízos líquidos de seus
instrumentos financeiros derivativos.
Além disso, o valor real dos instrumentos derivativos flutua ao longo do tempo em decorrência dos efeitos de taxas de
juros futuras, taxas cambiais e da volatilidade do mercado financeiro. Esses valores devem ser analisados em relação
aos valores reais das operações subjacentes e como parte da exposição total da Sadia às flutuações das taxas de juros e
das taxas cambiais. Tendo em vista que a avaliação é imprecisa e variável, é difícil estimar precisamente a magnitude
dos riscos futuros causados pela utilização de instrumentos financeiros derivativos pela Sadia e de afirmar, com certeza,
que está não será afetada negativamente por suas posições em instrumentos financeiros derivativos.
O último ano demonstrou de forma aguda os riscos associados aos instrumentos financeiros derivativos na
economia mundial e para a Sadia em particular. As empresas experimentaram um período de grande
volatilidade nos mercados globais de valores mobiliários e câmbio como parte do agravamento da crise das
instituições financeiras iniciada em 2007. A crise financeira afetou significativa e negativamente o valor da
carteira de instrumentos derivativos da Sadia, principalmente o valor das opções em moeda estrangeira para
cobertura de sua exposição cambial. Dado o aumento do nível do câmbio e da volatilidade, houve alterações
significativas no valor real de sua carteira de derivativos, o que causou a necessidade de se efetuar depósitos
nas contas margem ou de liquidar algumas dessas operações, afetando negativamente sua liquidez.
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A flutuação nas taxas de câmbio entre o real brasileiro e outras moedas resultou em ganhos e perdas cambiais
em contratos derivativos que a Sadia celebrou para proteger (hedge) sua exposição às taxas de câmbio.
A atual crise financeira, que está prevista para continuar em 2009, também poderá afetar negativamente os
instrumentos financeiros derivativos da Sadia, ao enfraquecer a credibilidade e a capacidade de existência das
instituições financeiras que atuam como contrapartes em suas operações com derivativos. O risco de inadimplemento
da contraparte é atualmente alto, em vista da atual situação do mercado de capitais e da economia. A redução na
liquidez ou os prejuízos financeiros decorrentes da exposição ao risco das contrapartes podem ter um efeito adverso
relevante sobre o fluxo de caixa e situação financeira da Sadia. De acordo com a situação financeira e a volatilidade
atual e estimadas, não podemos afirmar que o risco do não cumprimento das obrigações assumidas perante tais
contrapartes seja mínimo. O atual ambiente econômico pode fazer com que as contrapartes deixem de cumprir suas
obrigações perante a Sadia, nos termos dos contratos firmados entre elas, ao deixar de pagarem à Sadia os montantes
que venham a se tornar devidos nos termos dos contratos derivativos ou para requerer proteção com base na legislação
falimentar. A instabilidade e incerteza dos mercados financeiros também têm dificultado a avaliação do risco das
contrapartes de contratos derivativos. Qualquer dos eventos acima pode impactar adversamente os negócios, situação
financeira e resultado operacional da Sadia.
A maioria dos instrumentos financeiros derivativos está sujeita a pedidos de cobertura se o limite estabelecido
pelas contrapartes for ultrapassado. Em alguns cenários, os recursos necessários para cobrir os pedidos de
cobertura podem ser significativos e podem reduzir os recursos disponíveis para as operações ou outras
necessidades de capital da Sadia. Alguns dos contratos derivativos da Sadia contêm disposições que reduzem
os valores limites após determinado rebaixamento na classificação de crédito feita pelas agências de avaliação
de risco. A mudança marcada a mercado de alguns dos instrumentos financeiros derivativos da Sadia está
refletiva em sua demonstração de resultado, introduzindo a volatilidade em seu lucro líquido de juros e
índices relacionados. No ambiente atual, a credibilidade das contrapartes da Sadia pode se deteriorar de forma
significativa, impedindo-as de honrar suas obrigações perante a Sadia.
Estamos realizando essa Oferta Global em antecipação à efetivação da Associação de forma a captar os
recursos necessários para melhorar a estrutura de capital da BFR, empresa resultante da Associação. Se a
Associação não for concretizada, não temos no momento nenhuma finalidade específica para utilização
dos recursos captados nessa Oferta Global.
Estamos realizando essa Oferta Global para captar aproximadamente R$4,0 bilhões antes da consumação da
Associação. A finalidade dessa captação é melhorar a estrutura de capital da companhia resultante da
Associação. Se a consumação da Associação não ocorrer, poderemos, por exemplo, usar os recursos líquidos
para adquirir ou investir em outro negócio ou linhas de produtos, refinanciar dívidas ou para outras finalidades.
Além disso, qualquer financiamento de capital próprio levaria a uma significativa diluição das porcentagens de
participação dos atuais detentores de nossas ações ordinárias ou ADSs representando nossas ações ordinárias.
Se concluirmos a Associação com êxito, poderemos não realizar os benefícios esperados da operação no
prazo previsto ou simplesmente não os realizar devido à integração ou outros desafios.
O alcance dos benefícios esperados da Associação com a Sadia dependerá da integração de maneira eficiente
e em tempo das operações, culturas comerciais, práticas de marketing, branding e dos empregados de ambas
as companhias. Pode ser que essa integração não seja concluída tão rapidamente quanto esperado ou da forma
esperada e qualquer falha na integração eficaz das duas companhias ou qualquer atraso nessa integração
poderá aumentar nossos custos, afetar adversamente nossas margens, afetar adversamente nossa situação
financeira ou ter outras conseqüências negativas. Os desafios envolvidos na integração incluem, dentre outros:
•

planejamento coerente de uma estratégia de marketing e de branding no nosso mercado interno e nos
mercados externos levando em conta a força do marketing e das marcas Sadia e Perdigão em cada um
desses mercados e em todas as suas várias linhas de produtos;

•

integrar duas das maiores redes de distribuição ao cliente do Brasil, bem como nossas redes de
distribuição nos mercados externos da Sadia e da Perdigão;

•

integrar as várias instalações de produção da Perdigão e da Sadia nos vários Estados brasileiros;
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•

o risco de perda de empregados e clientes chaves da Sadia ou da Perdigão;

•

o risco de perda de administradores-chave da Sadia ou da Perdigão;

•

dispersão da administração de suas atividades permanentes na Companhia;

•

adequar os padrões, processos, procedimentos e controles da Sadia às operações da Perdigão; e

•

aumentar o escopo, a diversidade geográfica e a complexidade das nossas operações.

A Associação com a Sadia é significativamente maior do que qualquer operação que nós tenhamos ou a Sadia
tenha realizado no passado e qualquer combinação dos desafios acima descritos poderá afetar adversamente
nosso resultado operacional e perspectivas e o preço de mercado das ações ordinárias ou das ADSs da
Associação entre as companhias.
A Sadia está sujeita a eventuais passivos significativos em relação a litígios envolvendo valores
mobiliários nos Estados Unidos e esses serão eventuais passivos de nossa Companhia consolidada após
a conclusão da associação.
Os negócios da Sadia estão sujeitos a regulamentações perante diversas leis, regulamentos e políticas estrangeiras,
federais e estaduais dos Estados Unidos. A Sadia está sujeita a diversos processos e riscos. A Sadia e suas subsidiárias
e os setores em que operam, estão, por vezes, sendo supervisionados ou investigados por reguladores que podem levar
à aplicação de ações, multas ou penalidades ou à confirmação de danos e reclamações (privados). A Sadia é parte de
uma ampla gama de contratos e joint ventures com outras empresas, o que poderia resultar em litígios se as partes não
puderem chegar a um entendimento comum sobre certas questões em disputa.
No outono de 2008, o real sofreu uma forte desvalorização, inclusive em relação ao dólar. Em 26 de setembro de
2008, a Sadia anunciou em seu Relatório de Informações Trimestrais que em decorrência de tal desvalorização,
tinha sofrido prejuízos significativos em operações com derivativos cambiais. Em decorrência disso, a Sadia vendeu
alguns de seus investimentos financeiros de longo prazo para atender aos pedidos de cobertura relacionados a
derivativos cambiais, o que resultou em mais prejuízos devido à queda no valor de tais instrumentos financeiros em
decorrência da crise econômica mundial. A Sadia e alguns indivíduos que atuavam como diretores e/ou
conselheiros da Sadia durante os eventos em questão foram incluídos em cinco ações que alegam diversas violações
de leis federais de títulos mobiliários, relacionadas a perdas que a Sadia incorreu no tocante a contratos derivativos
de câmbio. Desde então, essas cinco ações foram consolidadas em um processo judicial de classe única. Veja a
seção “Sadia”, na página 185 deste Prospecto, para obter mais informações sobre essas ações.
Além disso, em 15 de maio de 2009, a Sadia recebeu uma carta da CVM informando à Sadia de que a CVM
havia instaurado um processo administrativo em 12 de dezembro de 2008 (Inquérito Administrativo CVM
n.º 18/2008) visando investigar a responsabilidade de determinados indivíduos que eram diretores e/ou
conselheiros da Sadia em relação aos prejuízos relacionados às operações com derivativos em 2008. A carta
menciona que o inquérito ainda está em fase preliminar e que a CVM ainda não especificou as infrações
administrativas cometidas, ou mesmo se alguma infração administrativa foi de fato cometida.
Ademais, certos ex-administradores e atuais funcionários da Sadia são parte de um processo administrativo
instaurado pela CVM em 2007 para apurar eventual uso de informação privilegiada na tentativa de aquisição
de nossa Companhia pela Sadia quando da oferta hostil de 17 julho de 2006. Alguns envolvidos foram
condenados pelo colegiado da CVM a ficar cinco anos sem atuar em companhias abertas, mas cabe recurso
dessa decisão. Outros indiciados ainda podem apresentar defesa à CVM até julho.
Não é possível prever se ações adicionais serão instituídas ou qual será o resultado de quaisquer litígios. É possível que
haja resultados desfavoráveis nessas ou em outras ações. No estágio atual desses processos, não é possível determinar
a probabilidade de uma possível perda e/ou os valores envolvidos em alguma possível perda, nem as despesas que
serão incorridas na defesa dessas ações. Em algumas circunstâncias, resultados adversos em qualquer dessas ações
e/ou os gastos com despesas litigiosas relevantes poderiam ser significativas para os negócios, operações, situação
financeira, rentabilidade ou fluxos de caixa da Sadia, ou de nossa Companhia após a Associação.
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RISCOS RELATIVOS AO BRASIL
As condições políticas, econômicas e de outra natureza do Brasil, bem como as políticas ou medidas do Governo
Federal em resposta a essas condições poderão prejudicar nosso negócio e resultados operacionais.
A economia brasileira foi caracterizada por intervenções freqüentes e por vezes amplas do Governo Federal e por
ciclos econômicos instáveis. O Governo Federal com freqüência alterava políticas monetárias, fiscais, creditícias,
tributárias e outras políticas com o fim de influenciar o curso da economia do País. Por exemplo, os atos do Governo
Federal para controlar a inflação com freqüência envolveram o estabelecimento do controle de salários e preços, o
bloqueio de contas bancárias, controles sobre o fluxo de capital e limites nas importações para o Brasil. Não temos
nenhum controle sobre, nem podemos prever quais políticas ou medidas o Governo Federal poderá adotar no futuro.
Nosso negócio, resultados de nossas operações, situação financeira e perspectivas, bem como o preço de mercado
das nossas ações ordinárias poderão ser afetados de maneira prejudicial, entre outros, pelos seguintes fatores:
•

variação cambial;

•

políticas de controle cambial;

•

expansão ou contração da economia brasileira, conforme medida pelas taxas de crescimento do PIB;

•

inflação;

•

políticas fiscais;

•

outros acontecimentos econômicos, políticos, diplomáticos e sociais no Brasil ou que afetem o Brasil;

•

taxas de juros;

•

escassez de energia;

•

liquidez dos mercados financeiros e de capitais nacionais; e

•

instabilidade social e política.

Esses fatores, bem como as incertezas quanto à implementação ou não de mudanças na política ou
regulamentação relativa a tais fatores pelo Governo Federal podem nos afetar adversamente, bem como
podem afetar adversamente nossos negócios, situação financeira e o preço de mercado de nossas ações.
A inflação e as medidas para coibi-la podem afetar de forma adversa a economia brasileira, o mercado de
valores mobiliários nacional, nossos negócios e operações e o preço de mercado de nossas ações ordinárias.
Os preços ao consumidor têm diminuído, convergindo para as metas do Banco Central, quando não
afetados por eventos que não podem ser controlados por políticas monetárias. De acordo com o IGP-M, as
taxas de inflação no Brasil foram de 10,4% em 2001, 25,3% em 2002, 8,7% em 2003, 12,4% em 2004,
1,2% em 2005, 3,8% em 2006, 7,7% em 2007 e 9,8% em 2008. Além disso, de acordo com o IPCA,
publicado pelo IBGE, as taxas de inflação no Brasil foram de 7,7% em 2001, 12,5% em 2002, 9,3% em
2003, 7,6% em 2004, 5,7% em 2005, 3,1% em 2006, 4,5% em 2007 e 5,9% em 2008.
As medidas do Governo Federal para controlar a inflação tem freqüentemente incluído uma política monetária de
elevadas taxas de juros, que restringe a disponibilidade de crédito e reduz o crescimento econômico. Inflação, ações
para combate à inflação e especulação pública sobre ações adicionais têm contribuído substancialmente para a
incerteza econômica do País no passado e para elevar a volatilidade do mercado de capitais brasileiro.
O Brasil pode vir a ter altos índices inflacionários no futuro. Períodos de maior inflação podem reduzir a taxa de
crescimento econômico do País, o que pode acarretar a redução da demanda por nossos produtos, reduzindo nossas
vendas líquidas. Um processo inflacionário pode acarretar o aumento de nossos custos e despesas, e não podemos
garantir que tal aumento poderá ser repassado aos nossos clientes, o que reduziria nossas margens de lucros e
receita líquida. Ademais, um processo inflacionário geralmente leva ao aumento das taxas de juros e, como
resultado, o custo de nossas dívidas pode aumentar, reduzindo nossa receita líquida. A inflação e seus efeitos nas
taxas de juros podem, ainda, resultar na redução de crédito, afetando nossa capacidade de refinanciar nossas dívidas.
As variações das taxas de câmbio poderão prejudicar nossa situação financeira e resultados operacionais.
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A moeda brasileira sofreu desvalorizações freqüentes ao longo das últimas quatro décadas. Durante esse período, o
Governo Federal implementou diversos planos econômicos e políticas cambiais, inclusive desvalorizações súbitas,
mini desvalorizações periódicas (durante as quais a freqüência dos ajustes oscilou entre diária a mensal); controles
cambiais, mercado de câmbio duplo e sistema de taxa de câmbio flutuante. De tempos em tempos, houve flutuações
significativas da taxa de câmbio da moeda brasileira frente ao dólar e demais moedas. Por exemplo, o real
desvalorizou 19,6% em 2002 frente ao dólar e 4,8% em 2003. Em 2004, 2005, 2006 e 2007, a valorização do real
foi de 8,8%, 13,4%, 9,5% e 16,3%, respectivamente, frente ao dólar. Em 2008, o real desvalorizou 31,9% frente ao
dólar e, no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, o real desvalorizou 0,6% frente ao dólar.
A valorização continuada do real frente ao dólar poderá conduzir à deterioração da conta corrente e da
balança de pagamentos do País, bem como ao arrefecimento do crescimento impulsionado pelas exportações.
Tal valorização poderia reduzir a competitividade das nossas exportações e prejudicar nossas vendas líquidas
e nossos fluxos de caixa provenientes de exportações.
A desvalorização do real frente ao dólar poderia gerar pressões inflacionárias adicionais no País, aumentando
o preço de produtos importados e exigindo políticas governamentais de combate à inflação. Ademais, o preço
da soja e do farelo da soja, importantes ingredientes de nossas rações animais, estão intimamente atrelados ao
dólar, e muitos dos nutrientes minerais adicionados às nossas rações precisam ser adquiridos em dólares.
O preço do milho, outro importante ingrediente de nossas rações, também está atrelado ao dólar em menor
grau. Além dos ingredientes para rações, também adquirimos de fornecedores localizados fora do Brasil tripas
usadas para a fabricação de lingüiças, ovos para incubação, materiais para embalagem e outras matériasprimas, bem como equipamentos para utilização nas nossas instalações industriais, que devemos pagar em
dólares ou outras moedas estrangeiras. Sempre que há desvalorização do real frente ao dólar, o custo em reais
da nossa matéria-prima e equipamentos atrelados ao dólar aumenta, e esses aumentos podem prejudicar de
maneira relevante nossos resultados operacionais.
Possuíamos obrigações de dívida denominada em moeda estrangeira no valor total de R$4.138,0 milhões em
31 de dezembro de 2008, representando aproximadamente 77% da nossa dívida consolidada nessa data.
Parcela significativa da nossa dívida consolidada está denominada em moeda estrangeira devido ao fato de
que as linhas de financiamento para comércio exterior possuem em geral condições financeiras e custos
atrativos comparados a outras fontes de financiamento, acarretando um risco adicional referente às variações
cambiais. Administramos a nossa posição consolidada de exposição cambial por meio de contratos de swaps e
de contratos futuros de dólar e investimentos e fluxos de caixa provenientes de receitas de exportações em
dólares e outras moedas estrangeiras, nossas obrigações em moedas estrangeiras não são completamente
protegidas em relação aos riscos de variação cambial. Em 31 de dezembro de 2008, a nossa exposição
cambial consolidada era de US$821,3 milhões. Uma desvalorização significativa do real em relação ao dólar
ou outras moedas poderia aumentar nossos custos a serviço da dívida denominada em moeda estrangeira.
Oscilações das taxas de juros poderão provocar efeito prejudicial nos nossos negócios e no preço de
mercado das nossas ações ordinárias.
O Banco Central estabelece as taxas básicas de juros para o sistema bancário brasileiro em geral, de acordo
com a expansão ou redução da economia brasileira, nível da inflação e outras políticas. De fevereiro a 17 de
julho de 2002, o Banco Central diminuiu a taxa básica de juros de 19,0% para 18,0%. De outubro de 2002 a
fevereiro de 2003, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros em 8,5 pontos percentuais, para 26,5%
em 19 de fevereiro de 2003. A taxa básica de juros permaneceu em alta até junho de 2003, quando o Banco
Central iniciou a trajetória de decréscimo da taxa básica de juros. Posteriormente, a taxa de juros básica esteve
sujeita a flutuações e, em setembro de 2007, a taxa básica de juros era de 11,25% em abril de 2008. Em 2008,
o Banco Central voltou a aumentar a taxa básica de juros para 13,75%.
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Em 31 de dezembro de 2008, aproximadamente 66% de nossas obrigações decorrentes de dívidas e contratos
de derivativos, no valor de R$3,447 milhões, eram (i) denominadas (ou conversíveis) em reais e atreladas a
taxas do mercado financeiro brasileiro ou a índices de inflação, tais como TJLP, taxa de juros aplicável em
nossos contratos financeiros firmados com o BNDES, e taxa CDI, aplicável em nossos contratos de swap de
moeda estrangeira e às nossas demais dívidas denominadas em reais; e (ii) denominadas em dólares e
atreladas a LIBOR. Portanto, uma elevação da TJLP, do CDI ou da LIBOR poderá ter impacto adverso nas
nossas despesas financeiras no resultado das nossas operações.
RISCOS RELATIVOS ÀS NOSSAS AÇÕES ORDINÁRIAS
A venda ou a percepção da possibilidade de venda de volume substancial de ações ordinárias de nossa
emissão e/ou de nossos ADRs podem prejudicar o preço de mercado das ações ordinárias de nossa emissão
e/ou dos nossos ADRs.
[Pelo prazo de [90] dias contados da data do Prospecto Definitivo, nós [e os membros da nossa
Administração], exceto mediante prévio consentimento por escrito dos Coordenadores da Oferta Brasileira
e dos Coordenadores da Oferta Internacional e observadas determinadas outras exceções, obrigar-nos-emos
a não ofertar, alienar, contratar a venda ou onerar ações ordinárias de nossa emissão e/ou nossos ADRs de
que sejamos titulares, ou arquivar um pedido de registro na SEC ou na CVM, relativo às ações ordinárias
de nossa emissão e/ou aos nossos ADRs, ou valores mobiliários conversíveis em, ou permutáveis por, ou
exercíveis por, qualquer ação ordinária de nossa emissão, ou warrants ou outros direitos de compra de
quaisquer ações de nossa emissão, ou publicamente informar a intenção de fazer tal oferta, venda,
disposição ou arquivamento.]
Findo o prazo acima previsto, tais ações ordinárias de nossa emissão e/ou ADRs estarão disponíveis para
venda. A venda ou a percepção da possibilidade de venda de volume substancial de ações ordinárias de nossa
emissão e/ou de nossos ADRs podem prejudicar o preço de mercado das ações ordinárias de nossa emissão
e/ou dos nossos ADRs.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações
por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das
ações ordinárias de nossa emissão e/ou dos nossos ADRs no mercado secundário.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Poderá ser aceita a
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por
Ação, mediante a participação destes no Procedimento de Bookbuilding, até o limite de 10% das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, as Ações Adicionais e a Oferta
Prioritária). Caso não seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, as Ações Adicionais e a Oferta Prioritária), será
permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta Brasileira ou pelos Coordenadores Contratados, no
âmbito da Oferta Institucional, de Ações da Oferta Brasileira aos Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover
redução da liquidez das ações ordinárias de nossa emissão e/ou dos nossos ADRs no mercado secundário.
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Disposições contidas no nosso Estatuto Social poderão impedir esforços dos nossos acionistas de mudar a
composição de nossa Administração.
Nosso Estatuto Social contém provisões que poderão desencorajar, atrasar ou tornar mais difícil a aquisição
originária do nosso controle ou a destituição dos nossos conselheiros. Sujeito a exceções limitadas, dentre as
quais a incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia, essas disposições exigem que qualquer
acionista que adquira ações representativas de 20% ou mais de nosso capital social realize, em 30 dias contados
da aquisição das ações, oferta pública para aquisição de todas as ações de nosso capital social, a um preço por
ação equivalente ao maior valor entre: (1) o valor econômico apurado em laudo de avaliação, observado que o
valor econômico será equivalente à média aritmética dos pontos médios das faixas de valor econômico de dois
laudos de avaliação, apurados pelo método de fluxo de caixa descontado, desde que a variação entre os referidos
pontos médios não ultrapasse 10%, caso em que a definição do valor econômico será obtida por meio de
arbitragem; (2) 135% do preço de emissão de ações emitidas em qualquer aumento de capital efetuado por oferta
pública realizada nos 24 meses anteriores à data em que se tornar obrigatória a realização de oferta pública,
devidamente atualizado pelo IPCA até o momento do pagamento; e (3) 135% da cotação unitária média de
nossas ações durante o período de 30 dias anteriores à realização da oferta pública. Essas disposições poderão
atrasar, postergar ou impedir operação ou mudança de controle que poderia, de resto, corresponder aos melhores
interesses dos nossos acionistas.
O nosso Estatuto Social estabelece restrições à retirada dos mecanismos de proteção à dispersão acionária
e tentativas de aquisição hostil de nossa Companhia por terceiros.
O nosso Estatuto Social contém dispositivo de proteção contra tentativas de aquisição hostil de nossa
Companhia por terceiros. Esse dispositivo exige que qualquer acionista adquirente (conforme definido em
nosso Estatuto Social) que adquira ou se torne titular de ações de nossa emissão em quantidade igual ou
superior a 20% do total das ações por nós emitidas, excluídos os acréscimos involuntários de participações
societárias especificado no Estatuto Social, realize, no prazo de 30 dias a contar da data de aquisição ou do
evento que resultou na titularidade de ações ou direitos nessa quantidade, uma OPA da totalidade das ações de
nossa emissão, por preço determinado nos termos do Estatuto Social. Ademais, o Estatuto Social estabelece
mecanismos que imponham restrições à retirada do dispositivo relativo à necessidade de o acionista
adquirente realizar a referida OPA nas hipóteses previstas no nosso Estatuto Social.
A relativa volatilidade e limitada liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão afetar
negativamente a liquidez e o preço de mercado de nossas Ações.
O mercado de valores mobiliários brasileiro é substancialmente menor, menos líquido e mais volátil que os
principais mercados de valores mobiliários nos Estados Unidos. A BM&FBOVESPA apresentou
capitalização bursátil de aproximadamente R$1.375,3 bilhões ou US$588,5 bilhões, em 31 de dezembro de
2008, e uma média diária de negociação de R$5.525,5 milhões em 31 de dezembro de 2008. A NYSE
apresentou capitalização bursátil de aproximadamente US$10,18 trilhões, em 31 de dezembro de 2008, e uma
média diária de negociação de US$268,2 bilhões no mesmo período. O mercado de valores mobiliários
brasileiro é também caracterizado por uma forte concentração das ações. As 10 ações mais negociadas em
termos de volume contabilizaram cerca de 52,4% de todas as ações negociadas na BM&FBOVESPA no
período de três meses encerrado em 31 de março de 2009. Essas características de mercado podem limitar
substancialmente a capacidade dos detentores de Ações de vendê-las ao preço e na ocasião em que desejarem
fazê-lo e, conseqüentemente, poderão vir a afetar negativamente o preço de mercado das Ações.
O Preço por Ação, determinado com o Procedimento de Bookbuilding, poderá diferir dos preços que
prevalecerão no mercado após a conclusão da Oferta Brasileira, inclusive em resposta a estes fatores de risco
ou a qualquer outro motivo relacionado aos nossos resultados operacionais.
Além disso, tendo em vista o direito de prioridade concedido aos Acionistas e aos Acionistas Sadia na Oferta
Brasileira, inclusive com a possibilidade de reserva de sobras das Ações da Oferta Brasileira uma quantidade
de Ações significativamente inferior à quantidade de ações inicialmente ofertada poderá estar disponível para
subscrição pelo público.
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Acontecimentos e a percepção de risco em outros países, principalmente em países emergentes, podem
afetar adversamente o valor de mercado de valores mobiliários brasileiros, incluindo as Ações.
O mercado para os valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus,
pelas condições econômicas e de mercado de outros países, especialmente de outros países da América Latina. As
condições econômicas desses países são diferentes das condições econômicas do Brasil, a reação dos investidores
aos acontecimentos nesses outros países pode ter um efeito material adverso sobre o valor de mercado dos valores
mobiliários de companhias brasileiras. Acontecimentos ou condições econômicas adversas em outros países de
economia emergente têm, por vezes, resultado na saída significativa de recursos do Brasil e na diminuição dos
recursos estrangeiros investidos no País. Por exemplo, em 2001, após recessão prolongada, seguida de instabilidade
política, a Argentina anunciou que não mais honraria o serviço de sua dívida pública. A crise econômica na
Argentina prejudicou, por muitos anos, a percepção dos investidores quanto aos valores mobiliários brasileiros. As
crises políticas ou econômicas na América Latina ou em outros países de economia emergente poderão afetar de
modo significativo a percepção dos riscos inerentes a investimentos na região, incluindo o Brasil.
A economia brasileira também é afetada por condições econômicas e de mercado internacionais de modo
geral, especialmente condições econômicas e de mercado dos Estados Unidos. Os preços das ações na
BM&FBOVESPA, por exemplo, historicamente foram sensíveis a flutuações das taxas de juros dos Estados
Unidos, bem como às variações dos principais índices de ações norte-americanos.
Acontecimentos em outros países ou mercados poderiam prejudicar os preços de mercado das nossas ações
ordinárias e poderiam também tornar mais difícil o acesso da nossa Companhia aos mercados financeiros e de
capitais no futuro em condições aceitáveis ou sob quaisquer condições.
Podemos vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de valores mobiliários, o que
poderá resultar em uma diluição da participação do investidor em nosso capital social.
É possível que tenhamos interesse em captar recursos adicionais no mercado de capitais, por meio da emissão de
ações e/ou colocação pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações. A captação de
recursos adicionais por meio da emissão pública de ações, que pode não prever o direito de preferência aos nossos
atuais acionistas, poderá acarretar diluição da participação acionária do investidor em nosso capital social.
Estamos realizando uma oferta pública de distribuição de Ações no Brasil e no exterior, o que poderá nos
deixar expostos a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários nas respectivas jurisdições. Os riscos
relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos
a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.
A Oferta Global compreende a oferta pública de distribuição primária (i) das Ações da Oferta Brasileira no
Brasil, no âmbito da Oferta Brasileira, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta Brasileira, em mercado
de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com
esforços de colocação no exterior, pelos Coordenadores da Oferta Internacional, em uma oferta registrada de
acordo com o Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, por meio
dos mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM; e (ii) das Ações
da Oferta Internacional, sob a forma de ADSs, representadas por ADRs, no exterior, no âmbito da Oferta
Internacional, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta Internacional, em uma oferta registrada de acordo
com o Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor.
De acordo com o Contrato de Distribuição, nós estaremos obrigados a indenizar os Coordenadores da Oferta
Brasileira por conta de incorreções ou omissões relevantes nos Prospectos, no Preliminary Prospectus e/ou no
Prospectus. Caso qualquer dos Coordenadores da Oferta Brasileira venha a sofrer perdas em relação a essas
questões, poderá ter direito de regresso contra nós por conta dessa cláusula de indenização.
De acordo com o Contrato de Distribuição da Oferta Internacional, nós estaremos obrigados a indenizar os
Coordenadores da Oferta Internacional por conta de incorreções ou omissões relevantes [nos Prospectos,] no
Preliminary Prospectus e/ou no Prospectus. Caso qualquer dos Coordenadores da Oferta Internacional venha
a sofrer perdas no exterior em relação a essas questões, poderão ter direito de regresso contra nós por conta
dessa cláusula de indenização.
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Os esforços de colocação das Ações da Oferta Brasileira no exterior e a Oferta Internacional nos expõem a normas
relacionadas à proteção de investidores estrangeiros por conta de incorreções ou omissões relevantes no Preliminary
Prospectus e/ou no Prospectus distribuído no exterior, inclusive no que tange aos riscos de potenciais procedimentos
judiciais por parte de investidores e autoridades regulatórias como a Securities and Exchange Commission.
Nos casos previstos acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra nós no Brasil e/ou exterior.
Esses procedimentos judiciais no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores
substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas
nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um
litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que é oneroso para companhias
sujeitas a tais processos mesmo que fique provado que nenhuma improbidade foi cometida. Nossa eventual
condenação em um processo no exterior em relação a incorreções ou omissões relevantes no Preliminary
Prospectus e/ou no Prospectus, se envolver valores elevados, poderá ter um efeito adverso relevante para nós.
O investidor sofrerá diluição do valor do seu investimento imediatamente após a Oferta Global.
O preço de emissão das Ações objeto da Oferta, tomando por base a cotação das ações ordinárias de nossa
emissão na BM&FBOVESPA em 12 de junho de 2009, excede o valor patrimonial contábil de nossas ações.
Como resultado desta diluição, em caso de liquidação da Companhia, os investidores que adquiriram Ações
por meio da Oferta Global poderão receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram
na Oferta Global. Ver seção “Diluição” na página 83 deste Prospecto.
Podemos não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas titulares de nossas Ações.
De acordo com nosso Estatuto Social, devemos pagar aos nossos acionistas 25% de nosso lucro líquido anual,
calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a forma de dividendo ou juros sobre o capital
próprio. Para mais informações, ver a seção “Dividendos e Política de Dividendos” na página 275 deste Prospecto.
O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou então retido, conforme previsto na Lei
das Sociedades por Ações, podendo não ser disponibilizado para pagamento de dividendos ou juros sobre o capital
próprio. Podemos não pagar dividendos a nossos acionistas em qualquer exercício social se nossos administradores
manifestarem ser tal pagamento desaconselhável diante de nossa situação financeira. Ademais, de acordo com a Lei
das Sociedades por Ações, os lucros do exercício deverão obrigatoriamente ser utilizados para compensar prejuízos
acumulados. Assim sendo, enquanto não compensarmos nossos prejuízos acumulados, incluindo os da Sadia após a
concretização da Associação, não teremos como distribuir dividendos aos nossos acionistas. Ver “Descrição do
Capital Social – Pagamento de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio” na página 259 deste Prospecto.
Somos influenciados por um grupo de acionistas titulares de percentual significativo das ações ordinárias
de nossa emissão.
Atualmente, os Fundos de Pensão têm um percentual significativo das ações ordinárias de nossa emissão e, agindo
em conjunto em consonância com o Acordo de Voto, têm a capacidade de influenciar significativamente nossas
decisões. Na data deste Prospecto, os Fundos de Pensão tinham participação correspondente a [35,9%] de nosso
capital social votante e total. Imediatamente após a consumação da Oferta Global, os Fundos de Pensão, direta ou
indiretamente, continuarão a ter um percentual significativo das ações ordinárias de nossa emissão, representando,
em conjunto, [•]% de nosso capital social votante e total, sem considerar a implementação da Associação,
assumindo o não exercício do direito de prioridade no âmbito da Oferta Prioritária, sem considerar as Ações do
Lote Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais, ou [•]% de nosso capital social votante e total, sem
considerar a implementação da Associação, assumindo o exercício do direito de prioridade no âmbito da Oferta
Prioritária, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais. Na data deste
Prospecto, os Fundos de Pensão não são ou, imediatamente após a Oferta Global, os Fundos de Pensão não
passarão a ser, titulares da maioria das ações ordinárias de nossa emissão. Os Fundos de Pensão são parte do
Acordo de Voto, que contém disposições acerca do direito de voto em certas matérias, incluindo (i) a eleição da
nossa Administração e de membros do nosso Conselho Fiscal; e (ii) as matérias estabelecidas no artigo 136 da Lei
das Sociedades por Ações, incluindo decisões relativas a dividendos, reestruturações societárias, nosso objeto social
e outras matérias. Como resultado, os Fundos de Pensão mantêm e continuarão a manter poder para influenciar
significativamente deliberações importantes para nós, que se sujeitem à aprovação de nossos acionistas.
Os interesses dos Fundos de Pensão poderão conflitar com, ou diferir, dos interesses dos demais Acionistas.
Alguns dos nossos principais acionistas também são acionistas da Sadia. Ver item “Riscos Relativos à Associação”,
nesta seção.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Considerando-se um Preço por Ação de R$39,42, com base na cotação das ações ordinárias de nossa emissão
na BM&FBOVESPA em 12 de junho de 2009, estimamos receber recursos líquidos de, aproximadamente,
R$4.398.145.703,29 milhões provenientes da Oferta Global, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e
as Ações Adicionais, e considerando a dedução das comissões de distribuição e das despesas estimadas
relativas à Oferta Global.
O Preço por Ação efetivo será informado no Prospecto Definitivo e no Anúncio de Início e poderá ser
diferente do preço indicado acima.
Pretendemos utilizar os recursos líquidos recebidos provenientes da Oferta Global, sem considerar as Ações
do Lote Suplementar e as Ações Adicionais, e considerando a dedução das comissões de distribuição e das
despesas estimadas relativas à Oferta Global, para equilibrar a nossa estrutura de capital consolidada, após a
Associação, da seguinte forma:
Em 31 de março de 2009
Valor (R$ milhões)
Percentual (%)

Destinação
Equilíbrio da nossa estrutura de capital consolidada, após a Associação,
contemplando principalmente a liquidação de dívidas da Sadia com
instituições financeiras...........................................................................
Total .........................................................................................................

4.398,1
4.398,1

100,0%
100,0%

Os recursos líquidos decorrentes da Oferta Global serão destinados à liquidação de dívidas da Sadia a qualquer
momento após a Incorporação HFF. Ainda que a Associação não seja aprovada pelos órgãos competentes nos
termos por nós pretendidos, iremos utilizar os recursos líquidos obtidos com a Oferta Global na liquidação de
dívidas da Sadia com instituições financeiras. Poderemos transferir os recursos líquidos decorrentes da Oferta
Global para a Sadia por meio de adiantamento para futuro aumento de capital, aumento de seu capital social,
concessão de empréstimo, com ou sem emissão de títulos representativos de dívida, entre outros.
As dívidas da Sadia e subsidiárias com instituições financeiras, no valor total de R$8,0 bilhões, em 31 de março de
2009, têm vencimentos que variam de um a 132 meses, e taxas de juros de 5,0% ao ano a 12,5% ao ano.
Caso a Associação não se concretize, não temos no momento nenhuma finalidade específica para utilização
dos recursos captados nessa Oferta Global. Estamos realizando a Oferta Global para captar aproximadamente
R$4,0 bilhões. A finalidade dessa captação é melhorar nossa estrutura de capital consolidada, como resultado
da Associação. Se a Associação não for consumada, poderemos, por exemplo, usar os recursos líquidos para
adquirir ou investir em outro negócio ou linhas de produtos, refinanciar dívidas ou para outras finalidades.
Além disso, qualquer financiamento de capital próprio levaria a uma significativa diluição das porcentagens
de participação dos atuais titulares de nossas ações ordinárias ou de nossos ADRs. Para mais informações ver
seção “Fatores de Risco”, na página 72 deste Prospecto.
A destinação real dos recursos obtidos no âmbito da Oferta Global poderá divergir da estimativa acima em
virtude de alterações nas condições dos mercados e do setor em que atuamos, dos efeitos de tais alterações em
nossos custos e investimentos, das oportunidades de aquisição e/ou de associação eventualmente identificadas
por nossa Administração e dos demais fatores descritos na seção “Declarações Sobre Estimativas e Projeções”,
na página 14 deste Prospecto.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$39,42, com base no valor de R$39,42,
correspondente à cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 12 de junho de 2009,
aumentaria (reduziria) em R$111.571.428,29 o valor dos recursos líquidos provenientes da Oferta Global.
Para informações adicionais sobre o impacto dos recursos líquidos a serem recebidos por nós em decorrência
da presente Oferta Global em nossa situação patrimonial, veja a seção “Capitalização”, na página 81 deste
Prospecto. Para informações sobre a Associação e as atividades da Sadia, ver seção “Atividades – Eventos
Recentes” e “Sadia”, nas páginas 24 e 185 deste Prospecto, respectivamente.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta nossa dívida consolidada e nossa capitalização em 31 de dezembro de 2008 e em
31 de março de 2009, extraídas das nossas demonstrações e informações financeiras consolidadas elaboradas
de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil:
•

em bases históricas efetivas; e

•

conforme ajustadas para refletir (i) a Associação; (ii) os recursos a serem obtidos com a Oferta Global,
sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais, e considerando a dedução das
comissões de distribuição e das despesas estimadas relativas à Oferta Global; e (iii) a emissão de
97.189.467 ações ordinárias de nossa emissão decorrente da Incorporação HFF e da Incorporação Sadia.

Os ajustes foram feitos considerando-se um Preço por Ação de R$39,42, com base na cotação das ações
ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA em 12 de junho de 2009. O Preço por Ação efetivo será
informado no Prospecto Definitivo e no Anúncio de Início e poderá ser diferente do preço indicado acima.
O investidor deve ler esta tabela em conjunto com as informações das seções “Apresentação das Informações
Financeiras e Operacionais” na página 15 deste Prospecto, “Informações Financeiras Selecionadas” na página
89 deste Prospecto, “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado
Operacional” na página 97 deste Prospecto e nossas demonstrações financeiras consolidadas e auditadas
anexas a este Prospecto.
Em 31 de dezembro de 2008
Histórico
(%)
Histórico
(em milhões
(em milhões
de reais)
de reais)
Dívida de curto prazo (inclusive parcela
corrente da dívida de longo prazo)
Dívida denominada em reais: .............
Garantida .......................................
Não garantida ................................
Dívida denominada em moeda
estrangeira: ..................................
Garantida .......................................
Não garantida ................................
Total da dívida de curto prazo ............

(%)

Em 31 de março de 2009
Ajustado
(%)
(em milhões
de reais)

460,1
460,1
–

5,9%
5,9%
–

604,5
94,7
509,8

8,1%
1,3%
6,8%

966,7
456,9
509,8

5,1%
2,4%
2,7%

1.186,3
1.186,3
–
1.646,4

15,2%
15,2%
–
21,0%

1.199,2
1.199,2
–
1.803,7

16,0%
16,0%
–
24,1%

1.673,9
1.673,9
–
2.640,6

8,9%
8,9%
–
14,0%

Dívida de longo prazo
Dívida denominada em reais: .............
Garantida .......................................
Não garantida ................................
Dívida denominada em moeda
estrangeira: ..................................
Garantida .......................................
Não garantida ................................
Total da dívida de longo prazo ...........
Total da dívida ..................................

768,0
768,0
–

9,8%
9,8%
–

659,6
491,2
168,4

8,8%
6,6%
2,3%

1.776,4
1.608,0
168,4

9,4%
8,5%
0,9%

2.951,7
2.951,7
–
3.719,7
5.366,1

37,7%
37,7%
–
47,5%
68,5%

2.942,2
2.942,2
–
3.601,8
5.405,5

39,3%
39,3%
–
48,1%
72,3%

5.560,3
5.560,3
–
7.336,7
9.977,3

29,5%
29,5%
–
38,9%
52,9%

Patrimônio líquido e participação
minoritária...........................................

4.110,6

52,5%

3.879,1

51,9%

11.540,1

61,1%

Capitalização total (dívida de longo
prazo, mais patrimônio líquido).........

7.830,3

100,0%

7.480,9

100,0%

18.876,8

100,0%
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Tipo de Produto

Avais
(em milhões de reais)

Custeio ........................................................................................................
POC FINEM................................................................................................
FINAME .....................................................................................................
FINEP .........................................................................................................
Moeda Nacional ..........................................................................................
Pré-pagamento.............................................................................................
Empréstimos no Exterior.............................................................................
FINEM (Cesta de Moedas)..........................................................................
Moeda Estrangeira.......................................................................................
Endividamento Bruto ..................................................................................

10,6
530,9
18,8
25,6
585,9
1.522,9
1.648,7
81,2
3.252,8
3.838,7

Para informações adicionais sobre esses contratos, ver “Operações com Partes Relacionadas” na página 250 e
“Dívida” na página 133 deste Prospecto.
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DILUIÇÃO
Em 31 de março de 2009, nosso patrimônio líquido era de R$11,30 por ação ordinária. O patrimônio líquido
por ação representa o total consolidado do nosso ativo (após dedução do ágio) menos o total consolidado dos
passivos, dividido pelo número de ações ordinárias em 31 de março de 2009.
Considerando a subscrição de 114.285.714 Ações a serem emitidas por nós no âmbito da Oferta Global, a um
Preço por Ação de R$39,42, com base na cotação das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA
em 12 de junho de 2009, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais, e
considerando a dedução das comissões de distribuição e das despesas estimadas relativas à Oferta Global,
nosso patrimônio líquido, em 31 de março de 2009, seria de aproximadamente R$6.725,2 milhões,
representando um valor de R$20,96 por ação ordinária de nossa emissão.
Considerando o Preço por Ação de R$39,42, com base na cotação das ações ordinárias de nossa emissão na
BM&FBOVESPA em 12 de junho de 2009, a Oferta Global, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e
as Ações Adicionais, representaria, em 31 de março de 2009, (i) um aumento imediato do valor patrimonial
contábil por ação correspondente a R$9,66 para os atuais acionistas, representando 85,5% do valor
patrimonial por ação em 31 de março de 2009; e (ii) uma diluição imediata do valor patrimonial contábil por
ação correspondente a R$18,46 por ação para os novos investidores.
O Preço por Ação efetivo será informado no Prospecto Definitivo e no Anúncio de Início e poderá ser
diferente do preço indicado acima
O quadro a seguir ilustra a diluição por Ação de nossa emissão sem considerar a Associação.

Preço por Ação ..........................................................................................................................
Valor Patrimonial por Ação em 31 de março de 2009...............................................................
Aumento no valor patrimonial por Ação para novos investidores .............................................
Valor Patrimonial por Ação após a Oferta Global .....................................................................
Diluição por Ação para novos investidores ...............................................................................

Ações Ordinárias
(em R$)
39,42
11,30
9,96
20,96
18,46

A Associação ocorrerá mediante Incorporação HFF e a Incorporação Sadia por nós, com a emissão de
38.442.473 ações ordinárias para os ex-acionistas de HFF e 58.746.994 ações ordinárias para os demais
acionistas da Sadia, com uma diluição de 47,0% do nosso capital social.
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INFORMAÇÕES SOBRE OS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS
Nossas ações são admitidas à negociação no Novo Mercado da BM&FBOVESPA sob o código “PRGA3”.
Em 8 de março de 2006, nossos acionistas, reunidos em assembléia geral, aprovaram, dentre outros assuntos,
a conversão da totalidade de nossas ações preferenciais existentes em ações ordinárias, na proporção de uma
ação preferencial para cada ação ordinária, bem como o desdobramento das ações integrantes do nosso capital
social à razão de 1:3. Essa conversão e o desdobramento tiveram efeito a partir de 12 de abril de 2006. Como
resultado da conversão e do desdobramento, nosso capital social é composto somente por ações ordinárias e
cada titular de uma ação ordinária passou, com o desdobramento, a ser titular de três ações ordinárias.
Realizamos a referida conversão no âmbito de nossa adesão voluntária às práticas de governança corporativa
e divulgação de informações exigidas pelo Novo Mercado.
Em 20 de outubro de 2000, as ADSs representativas das nossas ações preferenciais (que posteriormente foram
convertidas em ações ordinárias) começaram a ser negociadas na NYSE. Em 31 de março de 2009, havia
7.325.963 ADSs em circulação, representativas de 206.958.103 ações ordinárias, ou 3,5% das nossas ações
ordinárias em circulação.
Em outubro de 2006, realizamos oferta pública de distribuição primária de nossas ações ordinárias, por meio
da qual distribuímos um total de 32.000.000 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal de
nossa emissão, inclusive sob a forma de ADSs. As ações foram registradas para negociação no segmento
especial de negociação de valores mobiliários da BM&FBOVESPA, disciplinado pelo Regulamento do Novo
Mercado, perfazendo o montante total bruto de R$800,0 milhões.
Em dezembro de 2007, realizamos oferta pública de distribuição primária de nossas ações ordinárias, por
meio da qual distribuímos um total de 20.744.200 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor
nominal de nossa emissão, ao preço de R$45,00 por ação. As ações foram registradas para negociação no
segmento especial de negociação de valores mobiliários da BM&FBOVESPA, disciplinado pelo
Regulamento do Novo Mercado, perfazendo o montante total bruto de R$933,5 milhões.
EMISSÕES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL E NO EXTERIOR
Os únicos títulos e valores mobiliários emitidos por nossa Companhia, no Brasil ou no exterior são as nossas
ações ordinárias e as ADS.
NEGOCIAÇÃO NA BM&FBOVESPA
As negociações ocorrem das 10:00h às 17:00h, ou entre 11:00h e 18:00h durante o período de horário de
verão no Brasil, em um sistema eletrônico de negociação chamado Megabolsa. A BM&FBOVESPA também
permite negociações das 17:45h às 19:00h, ou entre 18:45h e 19:30h durante o período de horário de verão no
Brasil. O “after market” é o período durante o qual, após o fechamento do pregão principal da
BM&FBOVESPA, os investidores podem enviar ordens de compra e venda e realizar negócios pelo sistema
home broker. As negociações no “after market” estão sujeitas a limites regulatórios sobre volatilidade de
preços e sobre o volume de ações negociadas pelas corretoras que operam pela Internet.
Quando acionistas negociam ações na BM&FBOVESPA, a liquidação acontece três dias úteis após a data da
negociação, sem correção monetária do preço de compra. O vendedor deve entregar as ações à
BM&FBOVESPA na manhã do terceiro dia útil após a data da negociação. A entrega e o pagamento das
ações são realizados por meio das instalações da CBLC.
A fim de manter um melhor controle sobre a oscilação do Índice BM&FBOVESPA, em 2003 a
BM&FBOVESPA adotou um sistema “circuit breaker” de acordo com o qual a sessão de negociação é
suspensa por um período de 30 minutos ou uma hora sempre que o Índice BOVESPA cair abaixo dos limites
de 10,0% ou 15,0%, respectivamente, com relação ao índice de fechamento da sessão de negociação anterior.
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Entre os meses de setembro e outubro de 2008, devido a grande volatilidade na BM&FBOVESPA, o sistema
“circuit breaker” foi acionado seis vezes, em alguns casos logo após a abertura do pregão e, em outros, após a
divulgação de notícias que contrariavam expectativas de mercado ou por pânico dos investidores. Só no dia
06 de outubro de 2008, o pregão da BM&FBOVESPA foi interrompido duas vezes, obrigando-os a divulgar
regras especiais de interrupção caso a queda atingisse 20%, o que acabou não ocorrendo.
Para maiores informações, ver “Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa” na página 272
deste Prospecto.
As tabelas abaixo indicam os preços de fechamento de venda, na alta e na baixa, para as ações ordinárias e
preferenciais de nossa emissão na BM&FBOVESPA, e os preços de fechamento de venda, na alta e na
baixa, para os ADSs na NYSE para os períodos indicados. Os preços para negociação de nossas ações
ordinárias e dos ADSs, foram reajustados para atender o desdobramento de um para três em vigor desde 12
de abril de 2006.
BM&FBOVESPA
Reais por Ação Preferencial (1)
Reais por Ação Ordinária
Mínima
Média
Máxima
Mínima
Média
Máxima
2003 ...........
2004 ...........
2005 ...........
2006 ...........
2007 ...........
2008 ...........
(1)

5,33
7,00
15,33
18,38
24,51
27,20

5,88
10,72
18,66
24,22
35,06
40,23

7,00
15,33
22,30
32,33
48,96
53,30

3,12
7,87
14,22
20,10
–
–

5,68
13,64
20,53
26,22
–
–

8,23
19,40
26,83
32,33
–
–

Não há cotação para estas ações após sua conversão em ações ordinárias em 12 de abril de 2006.

NYSE
Preço por ADS em dólares
2003 .................................................
2004 .................................................
2005 .................................................
2006 .................................................
2007 .................................................
2008 .................................................

Mínima

Máxima

1,74
5,12
11,39
15,20
22,88
23,37

5,78
14,73
24,00
28,60
56,96
65,70
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Mínima

Reais por Ação Ordinária
Média

Máxima

2005
Primeiro Trimestre ....................................
Segundo Trimestre ....................................
Terceiro Trimestre.....................................
Quarto Trimestre .......................................

15,34
15,33
16,67
20,33

16,27
16,00
19,32
21,04

17,19
16,67
21,57
22,30

2006
Primeiro Trimestre ....................................
Segundo Trimestre ....................................
Terceiro Trimestre.....................................
Quarto Trimestre .......................................

22,67
18,38
20,31
23,10

25,32
22,07
23,34
25,75

30,00
25,83
28,40
29,98

2007
Primeiro Trimestre ....................................
Segundo Trimestre ....................................
Terceiro Trimestre.....................................
Quarto Trimestre .......................................

24,51
26,68
30,50
37,59

27,26
32,31
36,16
44,61

30,20
38,15
41,25
48,96

2008
Primeiro Trimestre ....................................
Segundo Trimestre ....................................
Terceiro Trimestre.....................................
Quarto Trimestre .......................................

35,06
39,60
33,80
27,20

41,21
46,11
40,82
32,81

45,38
53,30
45,80
38,20

2009
Primeiro Trimestre ....................................

26,15

30,28

33,50

NYSE
Preço por ADS em dólares
Mínima
Máxima
2005
Primeiro Trimestre ...............................................................................
Segundo Trimestre ...............................................................................
Terceiro Trimestre................................................................................
Quarto Trimestre ..................................................................................

12,64
11,39
14,83
17,10

15,68
15,70
23,25
24,00

2006
Primeiro Trimestre ...............................................................................
Segundo Trimestre ...............................................................................
Terceiro Trimestre................................................................................
Quarto Trimestre ..................................................................................

19,45
15,20
18,60
21,30

28,60
24,00
26,06
28,00

2007
Primeiro Trimestre ...............................................................................
Segundo Trimestre ...............................................................................
Terceiro Trimestre................................................................................
Quarto Trimestre

22,88
26,06
30,25
41,51

28,02
40,75
44,91
56,96

2008
Primeiro Trimestre ...............................................................................
Segundo Trimestre ...............................................................................
Terceiro Trimestre................................................................................
Quarto Trimestre ..................................................................................

40,62
46,90
34,44
23,37

52,03
65,70
57,86
39,97

2009
Primeiro Trimestre ...............................................................................

21,76

29,45
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Novembro 08 ............................................
Dezembro 08.............................................
Janeiro 09..................................................
Fevereiro 09 ..............................................
Março 09 ...................................................
Abril 09 ....................................................

Mínima

BM&FBOVESPA
Reais por Ação Ordinária
Média

Máxima

30,47
29,74
30,50
28,90
26,15
28,71

33,79
34,22
31,55
30,09
29,23
31,08

36,40
37,65
33,50
31,35
32,70
32,80

Fonte: Bloomberg.

NYSE
Preço por ADS em dólares
Mínima
Máxima
Novembro 08 .......................................................................................
Dezembro 08........................................................................................
Janeiro 09.............................................................................................
Fevereiro 09 .........................................................................................
Março 09 ..............................................................................................
Abril 09 ...............................................................................................

23,37
25,19
25,77
23,01
21,76
25,60

34,30
31,68
28,76
27,62
29,45
30,29

Fonte: Bloomberg.

A tabela abaixo mostra o volume diário de negociação das nossas ações ordinárias e preferenciais na
BM&FBOVESPA e dos ADSs na NYSE para os períodos indicados. O volume de negociação foi ajustado
para refletir o desdobramento das ações integrantes do nosso capital social à razão de 1:3, que teve efeito a
partir de 12 de abril de 2006.
Volume Médio Diário de Negociação
BM&FBOVESPA
Ações Ordinárias
Ações Preferenciais

NYSE
ADSs

2005
Primeiro Trimestre ...................................
Segundo Trimestre ...................................
Terceiro Trimestre....................................
Quarto Trimestre ......................................

1,205
1,040
2,991
588

466.195
414.393
293.307
604.443

32.548
28.462
20.594
42.914

2006
Primeiro Trimestre ...................................
Segundo Trimestre ...................................
Terceiro Trimestre....................................
Quarto Trimestre ......................................

892
565.443
629.480
784.668

571.523

–
–

57.276
62.343
53.773
69.729

2007
Primeiro Trimestre ...................................
Segundo Trimestre ...................................
Terceiro Trimestre....................................
Quarto Trimestre ......................................

627.561
829.808
769.500
1.005.946

–
–
–
–

61.560
82.684
113.995
107.778

2008
Primeiro Trimestre ...................................
Segundo Trimestre ...................................
Terceiro Trimestre....................................
Quarto Trimestre ......................................

874.751
904.469
837.109
738.212

–
–
–
–

118.150
181.743
192.817
220.728

2009
Primeiro Trimestre ...................................

591.174

–

167.835

(*)

(*)

Para o 2º trimestre de 2006, os volumes de ações preferenciais negociados foram incluídos nos volumes de ações ordinárias devido a
conversão das ações preferenciais em 12 de abril de 2006.
Fonte: Bloomberg.
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A BM&FBOVESPA apresenta liquidez significativamente menor do que a da NYSE e de muitas outras das
principais bolsas de valores do mundo. Embora qualquer das ações em circulação de uma companhia listada
possa ser negociada na BM&FBOVESPA, na maioria dos casos, menos da metade das ações listadas
encontram-se efetivamente disponíveis para negociação pelo público. O restante dessas ações é detido
freqüentemente por um único grupo ou por um grupo pequeno de controladores, ou por entes públicos.
A negociação na BM&FBOVESPA por investidor não considerado domiciliado no Brasil, para fins fiscais e
regulatórios, ou investidor não residente no País, está sujeita a certas limitações nos termos da regulamentação
brasileira sobre investimento estrangeiro. Com exceções limitadas, investidores não residentes no País poderão
negociar na BM&FBOVESPA somente em conformidade com as exigências da Resolução CMN 2689 e da
Instrução CVM 325. A Resolução CMN 2689 requer que valores mobiliários detidos por investidores não
residentes no País sejam registrados, custodiados ou mantidos em conta de depósito em instituição ou entidade
autorizada à prestação desses serviços pelo Banco Central ou pela CVM. Ademais, a Resolução CMN 2689
exige que os investidores não residentes no País restrinjam a negociação de seus valores mobiliários a operações
na BM&FBOVESPA ou mercados de balcão organizados. Com exceções limitadas, os investidores não
residentes no País não poderão transferir a propriedade de seus investimentos efetuados nos termos da Resolução
CMN 2689 a outros detentores não residentes por meio de operações privadas.
REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Os mercados brasileiros de valores mobiliários são regulamentados pela CVM, que tem competência sobre as
bolsas de valores e mercados de valores mobiliários de modo geral, pelo CMN, bem como pelo Banco Central,
que detém, entre outros, poderes para autorizar o funcionamento de corretoras de valores e para disciplinar
investimentos estrangeiros e operações de câmbio. O mercado brasileiro de valores mobiliários é regido pela
Lei nº 6.385/76 e alterações posteriores, bem como pela Lei das Sociedades por Ações e por demais atos e
regulamentação da CVM.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, uma companhia pode ser aberta, como a nossa, ou fechada.
Todas as companhias abertas são registradas na CVM e ficam sujeitas a exigências de prestação de informações
periódicas. Uma companhia registrada na CVM poderá negociar seus valores mobiliários nas bolsas de valores
brasileiras ou no mercado de balcão no País. As ações de companhias listadas, como as ações da nossa
Companhia, também podem ser negociadas em operações privadas, observadas certas limitações.
O mercado de balcão organizado brasileiro consiste em negociações diretas entre pessoas nas quais instituição
financeira registrada na CVM atua como intermediária. Não se faz necessário nenhum requerimento especial,
que não registro junto à CVM, para se negociar valores mobiliários de companhia aberta nesse mercado. A
CVM deve receber aviso de todas as negociações realizadas no mercado de balcão organizado brasileiro pelos
respectivos intermediários.
A negociação de valores mobiliários de uma companhia na BM&FBOVESPA poderá ser suspensa antes da
publicação de fato relevante. Neste caso, a companhia também deverá suspender a negociação de seus valores
mobiliários em bolsas de valores internacionais em que os mesmos sejam negociados. A negociação também
poderá ser suspensa por iniciativa da BM&FBOVESPA ou da CVM, com base em ou devido a, entre outros
motivos, indício de que a companhia tenha fornecido informações inadequadas com relação a um fato relevante ou
tenha fornecido respostas inadequadas a questionamentos feitos pela CVM ou pela respectiva bolsa de valores.
A Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 e alterações posteriores, a Lei das Sociedades por Ações e os
normativos emitidos pela CVM prevêem, entre outras coisas, obrigações de divulgação, restrições à negociação
com base em informações privilegiadas e manipulação de preços, bem como proteção de acionistas minoritários.
No entanto, os mercados brasileiros de valores mobiliários não são tão intensamente regulamentados e
fiscalizados quanto os mercados de valores mobiliários dos Estados Unidos e de alguns outros países. Ademais,
normas e políticas contra a negociação com partes relacionadas ou referentes à preservação de direitos de
acionistas poderão não ser tão bem desenvolvidas e cumpridas no Brasil quanto o são nos Estados Unidos,
desfavorecendo potencialmente os detentores de nossas ações ordinárias e ADSs. As divulgações de informações
poderão ser menos completas do que as de companhias abertas dos Estados Unidos e de alguns outros países.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS
As seguintes informações financeiras selecionadas foram extraídas de dados financeiros referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 e/ou quando referentes
aos balanços patrimoniais e demonstrações de resultados consolidados de nossas demonstrações financeiras
consolidadas auditadas anexas ao presente Prospecto.
As informações financeiras selecionadas referentes aos balanços patrimoniais e demonstrações de resultados
consolidados para os períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009 foram extraídas de
nossas informações financeiras consolidadas não auditadas, respectivamente, incluídas no presente Prospecto,
que contêm, na opinião da nossa administração, todos os ajustes necessários para representar adequadamente
nossa situação patrimonial e financeira nas datas e nos períodos representados. O resultado do período de três
meses encerrado em 31 de março de 2009 não é necessariamente indicativo do resultado referente ao
exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2009 ou qualquer outro período.
Para informações adicionais sobre a apresentação de nossas informações financeiras incluídas neste Prospecto, ver
“Apresentação das Informações Financeiras e Operacionais” na página 15 deste Prospecto.
As presentes informações financeiras deverão ser lidas em conjunto com “Análise e Discussão da
Administração sobre a Situação Financeira e Resultado Operacional” na página 97 deste Prospecto, bem
como com nossas demonstrações financeiras consolidadas e respectivas notas explicativas contidas no
presente Prospecto.
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2004
Dados do Balanço
Patrimonial
Disponibilidades...........
Contas a receber de
clientes, líquidas........
Estoques .......................
Outros ativos
circulantes .................
Total do ativo
circulante .....................
Aplicações financeiras..
Outros ativos de longo
prazo..........................
Realizável a longo
prazo ............................
Investimentos ...............
Imobilizado ..................
Intangível(*) ..................
Diferido ........................
Total do ativo não
circulante .....................
Total do ativo..................
Empréstimos e
financiamentos ..........
Fornecedores ................
Outros passivos
circulantes .................
Total do passivo
circulante .....................
Empréstimos e
financiamentos ..........
Outros passivos de
longo prazo................
Total do passivo
não circulante ..............
Participação de acionistas
não controladores ..........
Patrimônio líquido .........
Capital social realizado
Reservas de lucro .........
Ações em tesouraria .....
Total do passivo..............
(*)

AV %
2004

Em 31 de dezembro de
AV %
AV %
2005
2006
2005
2006
(em milhões de reais, exceto percentuais)

2007

AV %
2007

263,6

9,4%

817,7

22,6%

1.120,5

23,2%

1.773,6

27,1%

524,4
509,0

18,8%
18,2%

555,7
558,7

15,3%
15,4%

701,6
643,2

14,5%
13,3%

804,0
865,1

12,3%
13,2%

175,5

6,3%

169,1

4,7%

286,3

5,9%

325,5

5,0%

1.472,5
134,0

52,7%
4,8%

2.101,2
91,6

58,0%
2,5%

2.751,6
80,0

57,0%
1,7%

3.768,2
63,3

57,6%
1,0%

120,2

4,2%

128,6

3,5%

158,7

3,3%

191,0

2,9%

254,2
0,4
990,1
0,0
76,5

9,1%
0,0%
35,4%
0,0%
2,7%

220,2
15,6
1.194,2
0,0
93,8

6,1%
0,4%
32,9%
0,0%
2,6%

238,7
1,0
1.663,8
84,5
89,8

4,9%
0,4%
34,5%
1,7%
1,9%

254,3
1,0
2.136,9
269,6
113,3

3,9%
0,0%
32,7%
4,1%
1,7%

1.321,2
2.793,7

47,3%
100,0%

1.523,8
3.625,0

42,0%
100,0%

2.077,8
4.829,4

43,0%
100,0%

2.775,1
6.543,3

42,4%
100,0%

706,8
327,1

25,2%
11,7%

548,7
332,6

15,1%
9,2%

547,0
486,5

11,3%
10,1%

1.051,8
575,6

16,1%
8,8%

202,0

7,2%

248,6

6,9%

218,0

4,5%

313,9

4,8%

1.235,9

44,1%

1.129,9

31,2%

1.251,5

25,9%

1.941,3

29,7%

464,7

16,6%

1.125,4

31,0%

1.287,1

26,7%

1.214,0

18,6%

123,0

4,6%

146,9

4,1%

146,9

3,0%

162,0

2,5%

587,7

21,2%

1.272,3

35,1%

1.434,0

29,7%

1.376,0

21,0%

0,0
970,1
490,0
480,9
(0,8)
2.793,7

0,0%
34,6%
17,5%
17,2%
0,0%
100,0%

0,0
1.222,8
800,0
423,6
(0,8)
3.625,0

0,0%
33,7%
22,1%
11,7%
0,0%
100,0%

39,0
2.104,9
1.600,0
505,7
(0,8)
4.829,4

0,8%
43,6%
33,1%
10,5%
0,0%
100,0%

0,0
3.226,0
2.500,0
726,8
(0,8)
6.543,3

0,0%
49,3%
38,2%
11,1%
0,0%
100,0%

Para fins de comparabilidade, a Companhia efetuou reclassificação dos saldos de ágios existentes no balanço em 31 de dezembro de 2006 e
31 de dezembro de 2007, nas rubricas de Investimento e Diferido para a rubrica de Intangíveis.
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2008
Dados do Balanço Patrimonial
Disponibilidades......................
Contas a receber de
clientes, líquidas ..................
Estoque....................................
Outros ativos circulantes .........
Total do ativo circulante...........
Aplicações financeiras.............
Outros ativos de
longo prazo..........................
Realizável a longo prazo ...........
Investimentos ..............................
Imobilizado .................................
Intangível ....................................
Diferido.......................................
Total do ativo não circulante....
Total do ativo.............................
Empréstimos e
financiamentos.....................
Fornecedores ...........................
Outros passivos
circulantes............................
Total do passivo circulante .......
Empréstimos e
financiamentos.....................
Outros passivos de
longo prazo..........................
Total do passivo não
circulante ...................................
Participação de acionistas não
controladores............................
Patrimônio líquido ....................
Capital social realizado ...........
Reservas de lucro ....................
Ajuste de avaliação
patrimonial ..........................
Ações em tesouraria ................
Total do passivo.........................

Em 31 de dezembro de
AV %
AH %
AH %
AH %
2008
2004/2005
2005/2006
2006/2007
(em milhões de reais, exceto percentuais)

AH %
2007/2008

1.976,0

17,6%

210,2%

37,0%

58,3%

11,4%

1.378,1
1.689,0
942,1
5.985,2
0,1

12,3%
15,1%
8,4%
53,4%
0,0%

6,0%
9,8%
(3,6)%
42,7%
(31,7)%

26,3%
15,1%
69,3%
31,0%
(12,7)%

14,6%
34,5%
13,7%
36,9%
(20,9)%

71,4%
95,2%
189,4%
58,8%
(99,8)%

597,0
597,1
1,0
2.918,5
1.545,7

5,3%
5,3%
0,0%
26,0%
13,8%

7,0%
(13,4)%
3.800,0%
20,6%
0,0%

23,4%
8,4%
26,9%
39,3%
100,0%

20,4%
6,5%
0,0%
28,4%
218,9%

212,6%
134,8%
0,0%
36,6%
473,5%

172,0

1,5%

22,6%

65,8%

26,2%

51,8%

5.234,3
11.219,5

46,7%
100,0%

15,3%
29,8%

33,4%
33,0%

33,6%
35,5%

88,6%
71,5%

1.646,4
1.083,3

14,7%
9,7%

(22,4)%
1,7%

(0,3)%
46,3%

92,3%
18,3%

56,5%
88,2%

351,0
3.080,8

3,1%
27,5%

23,1%
(8,6)%

(12,3)%
10,8%

44,0%
55,1%

11,8%
58,7%

3.719,7

33,2%

142,2%

14,4%

(5,7)%

206,4%

307,7

2,7%

19,4%

0,0%

10,3%

89,9%

4.027,4

35,9%

116,5%

12,7%

(4,0)%

192,7%

0,7
4.110,6
3.445,0
704,5

0,0%
36,6%
30,7%
6,3%

0,0%
26,0%
63,3%
(11,9)%

100,0%
72,1%
100,0%
19,4%

(100,0)%
53,3%
56,3%
43,7%

100,0%
27,4%
37,8%
(3,1)%

(38,1)

(0,3)%

0,0%

100,0%

0,0%

(0,8)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

11.219,5

100,0

29,8%

33,2%

35,5%

71,5%
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0,0%

AV % Em 31 de março
AV %
Em 31 de dezembro
2008
de 2009
2009
de 2008
(em milhões de reais, exceto percentuais)
Dados do Balanço Patrimonial
Disponibilidades..............................
Contas a receber de
clientes, líquidas ..........................
Estoques ..........................................
Outros ativos circulantes .................
Total do ativo circulante...................
Aplicações financeiras.....................
Outros ativos de longo prazo...........
Realizável a longo prazo ...................
Investimentos ......................................
Imobilizado .........................................
Intangível ............................................
Diferido...............................................
Total do ativo não circulante............
Total do ativo.....................................
Empréstimos e financiamentos........
Fornecedores ...................................
Outros passivos circulantes .............
Total do passivo circulante ...............
Empréstimos e financiamentos........
Outros passivos de longo prazo .......
Total do passivo não circulante........
Participação de acionistas
não controladores .............................
Patrimônio líquido ............................
Capital social realizado ...................
Reservas de lucro ............................
Ajuste de avaliação
patrimonial ..................................
Lucros acumulados..........................
Ações em tesouraria ........................
Total do passivo.................................

AH %
2008/2009

1.976,0

17,6%

1.803,2

16,6%

(8,7)%

1.378,1
1.689,0

12,3%
15,1%

1.315,3
1.604,0

12,1%
14,7%

(4,6)%
(5,0)%

942,0
5.985,2

8,4%
53,3%

936,5
5.659,0

8,6%
52,0%

(0,6)%
(5,5)%

0,1
597,0
597,1
1,0
2.918,5
1.545,7
172,0
5.234,3
11.219,5
1.646,4
1.083,3
351,0
3.080,8
3.719,7
307,7
4.027,4

0,0%
5,3%
5,3%
0,0%
26,0%
13,8%
1,5%
46,7%
100,0%
14,7%
9,7%
3,1%
27,5%
33,2%
2,7%
35,9%

–
625,2
625,2
1,0
2.899,3
1.544,7
163,6
5.233,8
10.892,8
1.803,8
1.018,3
299,8
3.122,0
3.601,8
289,1
3.890,9

0,0%
5,7%
5,7%
0,0%
26,6%
14,2%
1,5%
48,0%
100,0%
16,6%
9,3%
2,8%
28,7%
33,1%
2,7%
35,7%

(100,0)%
4,7%
4,7%
0,0%
(0,7)%
(0,1%
(4,9)%
0,0%
(2,9)%
9,8%
(6,0)%
(14,6)%
1,3%
(3,1)%
(6,7)%
(3,4)%

0,7
4.110,6
3.445,0
704,5

0,0%
36,6%
30,7%
6,3%

0,9
3.879,1
3.445,0
719,7

0,0%
35,6%
31,6%
6,6%

14,3%
(5,6)%
0,0%
2,1%

(38,1)
(0,0)
(0,8)
11.219,5

(0,3)%
0,0%
0,0%
100,0%

(43,7)
(241,1)
(0,8)
10.892,8

(0,4)%
(2,2)%
0,0%
100,0%

14,7%
(100,0)%
0,0%
(2,9)%
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Dados da Demonstração do
Resultado
Receita bruta..........................
Deduções de vendas...............
Vendas líquidas ....................
Custos das vendas..................
Lucro bruto ..........................
Despesas operacionais:
Vendas ................................
Administrativas...................
Honorários dos
administradores ................
Lucro operacional antes das
despesas financeiras ..........
Despesas financeiras, líquidas ...
Outras receitas (despesas)
operacionais(1) .....................
Lucro operacional................
Imposto de renda e
contribuição social..............
Participação nos lucros dos
funcionários ........................
Participação nos lucros dos
administradores ..................
Participação de acionistas não
controladores ......................
Lucro líquido........................
Lucro por ação(2)(R$).............
Dividendos por ação(3) (R$)...
Dividendos por ADS (R$) .....
Dividendos por ADS
(em U.S.$) ..........................
Média de ações emitidas
descontadas as ações em
tesouraria (em milhões
de reais) .........................
Média de ADS em circulação
(em milhões de reais)..........
(1)

(2)

(3)

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
AV %
AV %
2005
2006
2006
2005
(em milhões de reais, exceto percentuais)

2004

AV %
2004

5.567,3
(684,0)
4.883,3

114,0%
(14,0)%
100,0%

5.873,3
(728,1)
5.145,2

114,2%
(14,2)%
100%

6.105,9
(896,1)
5.209,8

117,2%
(17,2) %
100,0%

7.788,6
(1.155,2)
6.633,4

117,4%
(17,4)%
100,0%

(3.532,4)
1.350,9

(72,3)%
27,7%

(3.685,9)
1.459,3

(71,6)%
28,4%

(3.865,7)
1.344,1

(74,2) %
25,8%

(4.760,1)
1.873,3

(71,8%)
28,2%

(790,8)
(54,1)

(16,2)%
(1,1)%

(845,6)
(56,9)

(16,4)%
(1,1)%

(1.070,8)
(72,3)

(20,6) %
(1,4) %

(1.279,0)
(76,9)

(19,3)%
(1,2)%

2007

AV %
2007

(7,7)

(0,2)%

(9,5)

(0,2)%

(9,6)

(0,2) %

(13,5)

(0,2)%

(852,6)

(17,5)%

(912,0)

(17,7)%

(1.152,7)

(22,1)%

(1.369,4)

(20,6)%

498,3
(117,8)

10,2%
(2,4)%

547,3
(82,7)

10,6%
(1,6)%

191,4
(129,3)

3,7%
(2,5) %

503,9
(105,4)

7,8%
(1,6)%

(12,1)

(0,2)%

(13,4)

(0,3)%

12,2

0,2%

(14,7)

0,2%

368,4

7,5%

451,1

8,8%

74,3

1,4%

383,8

5,8%

(47,3)

(1,0)%

(62,5)

(1,2)%

61,6

1,2%

(32,1)

(0,5)%

(19,1)

(0,4)%

(22,8)

(0,4)%

(9,9)

(0,2)%

(24,6)

(0,4)%

(6,4)

(0,1)%

(4,8)

(0,1)%

(1,6)

0,0%

(2,6)

0,0%

0,0
295,6

0,0%
6,1%

0,0
361,0

0,0%
7,0%

(7,1)
117,3

(0,1)%
2,3

(3,2)
321,3

(0,1)%
4,8%

6,643
1,993
3,986

8,109
2,433
4,866

0,707
0,212
0,424

1,732
0,540
1,077

1,502

2,079

0,198

0,608

44,5

44,5

165,5

185,5

22,2

22,2

82,8

92,8

Para fins de comparabilidade, a Companhia efetuou a reclassificação dos saldos da rubrica “resultados não operacionais” para a
rubrica “outras receitas/despesas operacionais” referente aos anos de 2006 e 2007.
O lucro por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo
exercício social.
O dividendo por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo
exercício social.
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2008
Dados da Demonstração
do Resultado
Receita bruta ..................................... 13.161,3
Deduções de vendas .......................... (1.768,3)
Vendas líquidas ............................... 11.393,0
Custos das vendas ............................. (8.634,1)
Lucro bruto...................................... 2.758,9
Despesas operacionais:
Vendas .......................................... (1.891,1)
Administrativas .............................
(140,4)
(18,9)
Honorários dos administradores....
(2.050,4)

Lucro operacional antes das
despesas financeiras .....................
Despesas financeiras, líquidas.......
Outras receitas (despesas)
operacionais(1) ...............................
Lucro (prejuízo) operacional..........
Imposto de renda e contribuição
social..............................................
Participação nos lucros dos
funcionários ...................................
Participação nos lucros dos
administradores..............................
Participação de acionistas não
controladores..................................
Lucro líquido ...................................
Lucro (prejuízo) por ação(2)
(R$ Mil) .........................................
Dividendos por ação(3)(R$) ...............
Dividendos por ADS (R$).................
Dividendos por ADS (em U.S.$) ......
Média de ações emitidas
descontadas as ações em
tesouraria (em milhões de reais) ....
Média de ADS em circulação
(em milhões de reais) .....................
(1)
(2)
(3)

708,5
(630,3)

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
AV %
AH %
AH %
AH %
2008
2004/2005
2005/2006
2006/2007
(em milhões de reais, exceto percentuais)
115,5%
(15,5)%
100,0%
(75,8)%
24,2%

5,5%
6,4%
5,4%
4,3%
8,0%

(16,6)%
(1,2)%
(0,2)%
(18)%

6,2%
(5,5)%

AH %
2007/2008

4,0%
23,1%
1,3%
4,9%
(7,9)%

27,6%
28,9%
27,3%
23,1%
39,4%

69,0%
53,1%
71,8%
81,4%
47,3%

6,9%
5,2%
23,4%

26,6%
27,1%
1,1%

19,4%
6,4%
40,6%

47,9%
82,6%
40,0%

7,0%

26,4%

18,8%

41,0%

9,8%
(29,8)%

(65,0)%
56,3%

163,4%
(18,5)%

40,6%
498,0%

(213,4)

(2,3)%

11,6%

(271,9)%

(220,5)%

1.351,7%

(183,7)

(1,6)%

22,4%

(83,5)%

(416,6)%

(147,9)%

255,3

2,2%

32,1%

(198,6)%

(47,9)%

(6,3)%

(13,5)

(0,1)%

19,4%

(56,6)%

146,0%

(45,1)%

(3,4)

0,0%

(25,0)%

(66,6)%

62,5%

30,8%

(0,3)
54,4

0,0%
0,5%

0,0%
22,1%

0,0%
(67,5)%

(54,9)%
173,9%

(87,5)%
(83,1)%

0,263
0,369
0,738
0,316

22,0%
22,1%
22,0%
38,6%

(91,3)%
(73,7)%
(73,8)%
(71,3)%

144,5%
153,5%
153,5%
205,5%

(84,8)%
(31,7)%
(31,5)%
(48,0)%

206,5

0,0%

271,9%

12,1%

11,3%

103,3

0,0%

271,9%

12,1%

11,3%

Para fins de comparabilidade, a Companhia efetuou a reclassificação dos saldos da rubrica “resultados não operacionais” para a rubrica
“outras receitas/despesas operacionais” referente aos anos de 2006 e 2007.
O lucro por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo exercício social.
O dividendo por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo exercício social.
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2004
Dados Operacionais
Aves abatidas (em milhões
de cabeças por ano) ..........
Suínos/bovinos abatidos
(em mil cabeças ano)........
Vendas totais de carnes,
lácteos e outros
processados (em mil
toneladas por ano)(1) .........
Captação de leite
(milhões litros)(2) ..............
Empregados (ao final
do ano) .............................
(1)
(2)

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2005
2006

487,1

520,6

547,4

627,3

3.180,0

3.570,5

3.655,9

3.774,7

1.141,3

1.268,9

1512,6

1.812,5

0,0

0,0

147,9

247,0

31.406

35.556

39.048

44.752

Inclui lácteos.
Início das atividades de lácteos ocorreu em Junho/06 com a aquisição da Batávia.

2008
Dados Operacionais
Aves abatidas (em milhões de cabeças por ano)....
Suínos/bovinos abatidos
(em mil cabeças ano)..........................................
Vendas totais de carnes, lácteos e outros
processados (em mil toneladas por ano) (1) .........
Captação de leite
(milhões litros) ...................................................
Empregados
(ao final do ano) .................................................
(1)

2007

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
AH %
AH %
AH %
AH %
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

863,2

6,9%

5,1%

14,6%

37,6%

4.713,2

12,3%

2,4%

3,3%

24,9%

3.162,9

11,2%

6,4%

19,8%

74,5%

67,0%

550%

14,6%

31,9%

1.605,6
59.008

Inclui lácteos.
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–
13,2%

–
9,8%

Período de três meses encerrado em 31 de março de
AV %
AV %
2008
2009
2009
2008
(em milhões de reais, exceto percentuais)
Dados da Demonstração
do Resultado
Receita Bruta....................................
Deduções de vendas .........................
Vendas líquidas ..............................
Custos das vendas ............................
Lucro bruto.....................................
Despesas operacionais:
Vendas..........................................
Administrativas ............................
Honorários dos administradores....
Lucro (prejuízo) operacional
antes de despesas financeiras .....
Despesas financeiras, líquidas..........
Outras receitas (despesas)
operacionais(1) ...............................
Lucro (prejuízo) operacional............
Imposto de renda e
contribuição social ........................
Participação nos lucros
dos administradores ......................
Participação nos lucros
dos funcionários ............................
Participação de acionistas
não controladores ..........................
Lucro (prejuízo) líquido.................
Lucro por ação(2)(R$) .......................
Dividendos por ação(3)(R$) ..............
Dividendos por ADS (R$)................
Dividendos por ADS (em U.S.$)......
Média de ações emitidas
descontadas as ações em
tesouraria (em milhões de reais)....
Média de ADS em circulação
(emmilhões de reais) .....................
Dados Operacionais
Aves abatidas (em milhões de
cabeças no período).......................
Suínos/bovinos abatidos (em mil
cabeças no período).......................
Vendas totais de carnes, lácteos e
outros processados (em mil
toneladas no período) ....................
Captação de leite (milhões litros) ........
Empregados (ao final
do período)....................................
(1)
(2)
(3)

AH %

2.846,7
(385,0)
2.461,7
(1.925,3)
536,4

115,6%
(15,6)%
100,0%
(78,2)%
21,8%

3.035,5
(432,4)
2.603,1
(2.068,0)
535,1

116,6%
(16,6)%
100,0%
(79,4)%
20,6%

6,6%
12,3%
5,7%
7,4%
(0,2)%

(401,1)
(40,7)
(3,6)
(445,4)

(16,3)%
(1,7)%
(0,1)%
(18,0)%

(488,5)
(37,2)
(5,2)
(530,9)

(18,8)%
(1,4)%
(0,2)%
(20,4)%

21,8%
(8,6)%
44,4%
19,2%

91,0
(34,5)

3,7%
(1,4)%

4,2
(100,3)

0,2%
(3,9)%

(95,4)%
190,7%

(15,9)

(0,6)%

(21,4)

(0,8)%

34,6%

40,6

1,6%

(117,5)

(4,5)%

(389,4)%

14,9

0,6%

(108,3)

(4,2)%

(826,8)%

(0,8)

0,0%

0,0

0,0%

(100,0)%

(3,6)

(0,1)%

0,0

0,0%

(100,0)%

(0,1)
51,0
0,247
0,0
0,0
0,0

0,0%
2,1%

(0,1)%
(8,7)%

100,0%
(543,1)%

(0,2)
(226,0)
(1,094)
0,0
0,0
0,0

206,5

206,5

103,3

103,3

213,1

181,5

1.101,9

1.211,0

714,6
350,8

737,0
337,3

3,1%
(6,0)%

55.844

57.409

2,8%

(14,8)%
9,9%

O Para fins de comparabilidade, a Companhia efetuou a reclassificação dos saldos da rubrica “resultados não operacionais” para a rubrica
“outras receitas/despesas operacionais” referente aos anos de 2006 e 2007.
O lucro por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo exercício social.
O dividendo por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo exercício social.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O
RESULTADO OPERACIONAL
A seguinte discussão e análise sobre nossa situação financeira e resultados operacionais deverá ser lida em
conjunto com nossas demonstrações e informações financeiras consolidadas auditadas relativas aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008 e com nossas demonstrações e
informações financeiras consolidadas não auditadas, objeto de revisão especial, relativas aos períodos de
três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009 e respectivas notas explicativas, incluídas neste
Prospecto, e com as informações contidas em “Apresentação das Informações Financeiras e Operacionais”,
“Resumo das Demonstrações e Informações Financeiras” e “Informações Financeiras Selecionadas”, nas
páginas 15, 27 e 89 deste Prospecto, respectivamente.
A seguinte discussão e análise contém projeções que envolvem riscos e incertezas. Nossos resultados efetivos
poderão diferir de modo relevante daqueles discutidos nas projeções em razão de vários fatores, inclusive
aqueles indicados em “Fatores de Risco” e “Declarações sobre Estimativas e Projeções” nas páginas 62 e 14
deste Prospecto, respectivamente.
VISÃO GERAL
Somos uma das maiores companhias brasileiras do ramo alimentício, de acordo com o ranking do Anuário
Melhores&Maiores/2008 da Revista Exame, em receita operacional bruta, com foco na produção e
comercialização de produtos e derivados de aves, suínos, cortes de carne bovina, leite, produtos lácteos e
alimentos processados. Possuímos um negócio verticalmente integrado que produz mais de 2.500 itens (SKUs),
que são distribuídos a clientes no Brasil e em mais de 110 países. Nossos produtos atualmente incluem:
•

frangos inteiros e cortes de frango congelados;

•

cortes de suínos e cortes de bovinos congelados;

•

alimentos processados, tais como:
•

frangos inteiros e cortes de frango congelados marinados, aves especiais (vendidas sob a marca
®
Chester ) e perus;

•

produtos industrializados de carnes, tais como presuntos, mortadelas, salsichas, lingüiças, bacon e
outros produtos defumados e salames;

•

carnes processadas congeladas, tais como hambúrgueres, empanados, kibes, almôndegas e uma linha
vegetariana;

•

pratos congelados, tais como lasanhas, pizzas e outros congelados incluindo, vegetais, pão de queijo,
tortas e outros;

•

produtos lácteos, sucos, iogurtes, leite de soja e sucos de soja; e

•

margarinas;

•

leite; e

•

farelo de soja e farinha de soja refinada, bem como ração animal.

No mercado doméstico, operamos, principalmente, sob as marcas Perdigão, Batavo, Chester, Elegê, Becel
(por meio de uma joint venture estratégica com a Unilever) e Turma da Mônica (esta última licenciada), as
quais acreditamos estar entre as marcas mais reconhecidas no Brasil. Em agosto de 2007, adquirimos da
Unilever as marcas de margarina Doriana, Delicata e Claybom. Também possuímos marcas reconhecidas em
mercados externos, tais como a Perdix, que é usada na maior parte dos nossos mercados externos, Fazenda, na
Rússia, e Borella, na Arábia Saudita, entre outras.
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Em 2 de janeiro de 2008, adquirimos o controle da Eleva, uma companhia de destaque no setor alimentício,
com foco em leites, produtos lácteos, frangos, suínos e alimentos processados. Com a aquisição da Eleva,
ampliamos o nosso portfólio de leites e produtos lácteos, o qual também passou a incluir leite em pó e queijos,
e ampliamos nossa produção de frangos, suínos e alimentos processados. Para informações adicionais sobre a
aquisição da Eleva, ver seção “Descrição dos Nossos Negócios”, página 152 deste Prospecto.
Em 2 de abril de 2008, adquirimos a Cotochés, por R$51,0 milhões, acrescidos de R$15,0 milhões em
assunção de dívidas. Para informações adicionais sobre a aquisição da Cotochés, ver seção “Descrição dos
Nossos Negócios”, página 152 deste Prospecto.
No mercado externo, a conclusão da aquisição da Plusfood nos permitiu diversificar nossas operações de
produtos processados e refrigerados na Europa. Para informações adicionais sobre a aquisição da Plusfood,
ver seção “Descrição dos Nossos Negócios”, página 152 deste Prospecto.
Somos um dos produtores líderes de industrializados de carnes, carnes processadas congeladas, produtos lácteos e
margarinas no Brasil, com participação de mercado de aproximadamente 25,7% em produtos industrializados de
carne; 35,5% em carnes processadas congeladas, 14,0% em produtos lácteos processados e 18,0% em margarinas,
de acordo, em cada caso, com a Nielsen e com base em volumes de vendas. Nós atingimos subtancialmente todo o
território brasileiro com uma cadeia de distribuição que engloba 28 centros de distribuição.Atualmente, operamos
25 unidades de processamento de carnes (das quais 21 são de nossa propriedade, sendo que uma está em construção,
e quatro são operadas por terceiros), 23 incubatórios (sendo 21 próprios), 13 fábricas de rações animais, 15
unidades de processamento de lácteos e sobremesas (das quais 10 são de nossa propriedade, sendo que duas estão
em construção, e cinco são operadas por terceiros), uma fábrica de processamento de margarinas (joint venture com
a Unilever), 13 pontos de coleta de leite e uma unidade de processamento de soja.
Somos a segunda maior exportadora brasileira de produtos de aves, com base em volumes exportados em
2008, segundo a ABEF, e acreditamos estar entre as maiores exportadoras do mundo. Somos líder dentre as
exportadoras brasileiras de produtos de suínos, com base em volumes exportados em 2008, segundo a
ABIPECS.
PRINCIPAIS FATORES QUE AFETAM O RESULTADO DE NOSSAS OPERAÇÕES
Nossos resultados operacionais, nossa condição financeira e liquidez têm sido e continuarão a ser
influenciados por uma grande gama de fatores que incluem:
•

condições econômicas brasileiras;

•

os efeitos de barreiras comerciais e outras restrições a importações;

•

preocupações relacionadas à gripe aviária e outras doenças animais;

•

o efeito da demanda, nos mercados para os quais exportamos, sobre a oferta do mercado interno,
incluindo os efeitos de ações tomadas pelos nossos principais concorrentes no Brasil e de aumentos
temporários na oferta por produtores em outros países;

•

preço de commodities;

•

flutuações na taxa de câmbio e inflação;

•

taxas de juros; e

•

custos com transporte e logística.
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CONDIÇÕES ECONÔMICAS BRASILEIRAS E GLOBAIS
As taxas de crescimento da economia brasileira têm variado consideravelmente nos últimos anos.
O crescimento real do PIB foi de 2,3% em 2005, 2,9% em 2006, 5,4% em 2007 e 5,1% em 2008. Essa boa
performance deve-se a diversos fatores, de reformas estruturais em determinadas áreas da economia brasileira,
ao aumento da demanda internacional e forte liquidez financeira. Entre outros fatores, destacamos:
•

histórico recorde do preço das commodities;

•

alta da liquidez internacional;

•

comprometimento do Banco Central com metas de inflação;

•

expansão do mercado de crédito;

•

internalização de ativos estrangeiros;

•

elevação do Brasil a grau de investimento;

•

queda da taxa de desemprego;

•

aumento do salário mínimo;

•

consumo doméstico (especialmente de bens duráveis); e

•

aumento das exportações e dos respectivos preços.

Apesar da economia brasileira ter apresentado tendência positiva de crescimento nos últimos três anos, a
economia tem sido afetada por diversos fatores, recentemente, incluindo:
•

incerteza sobre o futuro político e econômico do País no período anterior e imediatamente posterior às
eleições presidenciais de outubro de 2002;

•

incertezas política e econômica na Argentina, Venezuela e em outros países da América Latina;

•

recessão econômica de 2001 a 2003, o impacto da guerra do Iraque e a fraqueza do Dólar frente outras
moedas.

A forte desvalorização sofrida pelo Real na segunda metade de 2002 elevou a preocupação sobre a volta de um
processo inflacionário no País. As autoridades monetárias do governo anterior e o atual Governo Federal agiram
rapidamente para aumentar a taxa básica de juros no final de 2002, a fim de restringir a disponibilidade de
crédito e, conseqüentemente, o crescimento do País. Desde 2003, a desvalorização do Dólar frente outras
moedas e as políticas monetária e fiscal conservadoras do atual governo levaram à apreciação do Real em
relação ao Dólar. Apesar do decréscimo da taxa de juros em 2003, o Banco Central continuou aumentando a taxa
básica de juros no final de 2004 e, atualmente, a taxa de juros tem oscilado. Em 31 de dezembro de 2008, a taxa
básica de juros foi de 13,75%.
A economia brasileira continua altamente suscetível a mudanças políticas e econômicas no Brasil, em outros
países emergentes e na economia global. Fatores macroeconômicos brasileiros também têm efeitos diretos na
demanda doméstica por nossos produtos. Por exemplo, a demanda por nossos cortes especiais de carne, carnes
processadas congeladas e outros tipos de alimentos congelados é significantemente afetada pela renda
disponível. Após quedas sucessivas da renda no Brasil de 1998 a 2004, em 2005 iniciou-se um processo de
aumento médio nos salários reais. A média da taxa de desemprego no Brasil, em 2005, também foi menor que
em 2003 e 2004. Ademais, esperamos que a renda disponível para bens duráveis diminua gradualmente, de
forma que a renda disponível para alimentos e bens não-duráveis aumente. Todas essas tendências podem ter
um efeito favorável na demanda doméstica por nossos produtos nos próximos anos. No entanto, as projeções
atuais do aumento da renda podem não se concretizar devido a fatores externos ou a mudanças na política
macroeconômica do País.
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As condições econômicas globais se agravaram em 2008 e espera-se que continuarão delicadas em 2009.
Como resultado, o Brasil tem sido adversamente afetado a partir de outubro de 2008, causando uma queda na
produção industrial e o aumento do desemprego. No entanto, desde março de 2009, a confiança da indústria
vem crescendo.
Apesar das expectativas de que as exportações podem cair de 15% a 20% em comparação com o ano de 2008,
o consumo interno compensará essa queda. Espera-se que os salários reais cresçam 1,2% a 2,0% este ano,
compensando parcialmente a deterioração do mercado de trabalho. Os preços no varejo no Brasil não foram
materialmente influenciados desde o começo da crise.
Efeitos de Barreiras Comerciais e Outras Restrições às Importações
Monitoramos barreiras comerciais, assim como outras restrições às importações, nos mercados de aves, suínos
e bovinos fora do Brasil, uma vez que tais restrições afetam significativamente a demanda por nossos
produtos e os níveis de nossas exportações. Essas restrições comumente são alteradas de tempos em tempos,
como ilustram estes exemplos:
•

Em meados de 2005, a Rússia, o maior mercado de exportação para nossos cortes suínos, impôs embargo
à importação de carnes suínas brasileiras em razão de surtos de febre aftosa que afetaram o gado bovino
nos estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Em abril de 2006, a Rússia suspendeu o embargo sobre
as importações do Rio Grande do Sul. Embora tenhamos direcionado nossa produção de corte suíno no
Rio Grande do Sul ao mercado russo, tal proibição teve efeito adverso sobre nosso resultado operacional
no primeiro semestre de 2006. Quando somos obrigados a substituir a produção entre nossas fábricas para
responder a restrições comerciais como essa, incorremos em custos adicionais de produção.

•

No primeiro semestre de 2006, nossa exportação avícola para a Rússia foi significativamente menor em
relação ao mesmo período de 2005 em razão de um atraso na alocação de cotas de produtos de aves. Não
é incomum que as cotas russas para produtos de aves e suínos fiquem sujeitas a mudanças em sua política
e atrasos na sua alocação.

•

Em 2005, em processo perante a Organização Mundial do Comércio, o Brasil obteve uma decisão
favorável em um painel envolvendo a reclassificação das exportações de carne de peito de frango salgada.
Tal decisão deverá representar uma significativa redução nas tarifas sobre tais produtos. A União
Européia estabeleceu cotas para a importação dos seguintes produtos brasileiros: peito salgado de frango,
peito de peru preparado e frango cozido, que entraram em vigor em julho de 2007. De acordo com o que
foi decidido, o Brasil tornou-se majoritário na participação dessas cotas. As cotas estabelecem tarifas de
importação mais baixas, sendo ainda permitida a importação dos mesmos produtos e outros, com as
tarifas de importação tradicionais para produtos in natura.

•

O Estado de Santa Catarina recebeu, em maio de 2007, o status de área livre de febre aftosa sem
vacinação. Mesmo assim, até setembro de 2007, nenhum embarque de carne tinha sido feito através deste
Estado para a Rússia. As exportações de carne para a Rússia estão ocorrendo através do Estado do Rio
Grande do Sul, porém não sabemos quando ou se as exportações de carne voltarão a ser realizadas
através do Estado de Santa Catarina.

•

Em novembro de 2007, o MAPA anunciou a reabertura do mercado russo, a partir de dezembro de 2007,
para as carnes bovina e suína produzidas nos Estados de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Goiás, Amazonas e no sul do Pará.

No curto prazo, temos que responder rapidamente às imposições de novas restrições, incluindo barreiras
relacionadas a questões sanitárias, através do redirecionamento de produtos para outros mercados ou da
mudança de especificações de nossos produtos, a fim de atender às novas restrições e, conseqüentemente,
minimizar os efeitos nas nossas vendas líquidas decorrentes de exportações. A longo prazo, estas restrições
afetam o ritmo de crescimento do nosso negócio.
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Gripe Aviária (H5N1) e Outras Doenças Animais
Embora não haja nenhum caso reportado de gripe aviária no Brasil, houve uma diminuição da demanda global
por produtos de aves no primeiro semestre de 2006, devido a preocupações quanto à propagação dessa doença.
No primeiro semestre de 2006, a demanda por nossos produtos de aves nos mercados de exportação foi
substancialmente menor, acarretando a redução das vendas líquidas desses produtos em tais mercados de
exportação naquele período. Apesar do aumento das vendas líquidas de produtos de aves no mercado
brasileiro no primeiro semestre de 2006, os preços caíram devido ao excesso de oferta de produtos que não
puderam ser vendidos em nossos mercados de exportação. Tais fatores tiveram um impacto negativo em
nosso desempenho financeiro no primeiro semestre de 2006, em comparação ao mesmo período em 2005.
No segundo semestre de 2006, houve a retomada gradativa das exportações com efeitos positivos dos ajustes
da demanda, produção e estoques mundiais para carnes de aves, resultando em um aumento significativo das
exportações no acumulado em 2007.
O Efeito da Demanda nos Mercados para os quais Exportamos sobre o Mercado Interno
Alterações na demanda por produtos de aves, suínos e bovinos em nossos mercados de exportação geralmente
têm um efeito indireto no fornecimento e preço de venda relacionados a estes produtos no mercado interno.
Quando preocupações sobre surtos mundiais de doenças animais, imposições de barreiras comerciais e outras
barreiras conduzem a uma redução na demanda, em alguns de nossos principais mercados internacionais, nós
e nossos principais concorrentes no Brasil em tais mercados, geralmente tentamos redirecionar tais produtos
para o mercado interno. O resultado deste aumento no fornecimento para o mercado interno geralmente leva à
redução dos preços de venda, o que afeta negativamente o resultado de nossas vendas líquidas no mercado
interno. Preocupações globais sobre a gripe aviária e a proibição da importação de suínos do Brasil pela
Rússia, por exemplo, foram amplamente responsáveis pela queda média de 5,3% dos preços de venda de
nossos produtos de carne de suínos, aves e bovinos, lácteos e produtos processados no mercado interno, no
primeiro semestre de 2006, com queda de mais de 10,0% nos preços de aves, suínos e bovinos (in natura).
Monitoramos as ações de nossos principais concorrentes, uma vez que, dentre outros fatores, as suas respostas
a restrições às importações impostas por mercados internacionais, condições econômicas brasileiras e outros
fatores, podem influenciar significativamente a demanda e oferta de alguns de nossos produtos tanto no
mercado interno como externo. No mercado interno, por exemplo, nossos três maiores concorrentes em
industrializados possuíam 39,7% do mercado, baseado em volumes de vendas de 2008, e os nossos três
maiores concorrentes em carnes processadas congeladas possuíam uma participação no mercado conjunta de
44,0% em 2008, de acordo com a Nielsen. Para maiores informações, ver “Descrição dos Nossos Negócios –
Concorrência” na página 172 deste Prospecto. Tais concentrações de participação por vezes fornecem aos
nossos concorrentes a habilidade de influenciar significativamente os preços de venda nos mercados nos quais
atuamos, através dos volumes de mercadorias que decidem vender em tais mercados.
Adicionalmente, acompanhamos de perto as flutuações no fornecimento geradas por produtores nos Estados Unidos,
na comunidade européia e em outras regiões. Aumentos temporários de fornecimento em tais mercados, por exemplo,
podem levar produtores em tais países a aumentar suas exportações para mercados importadores, influenciando
negativamente a demanda por nossos produtos, assim como os respectivos preços de venda.
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Preços de Commodities
Grande parte de nossas matérias-primas é composta por commodities, cujos preços constantemente flutuam em
resposta às forças de mercado de oferta e demanda. Adquirimos grandes quantidades de farelo de soja, soja
e milho, que utilizamos na produção de substancialmente toda ração animal de que precisamos. As compras de
farelo de soja, soja e milho representaram aproximadamente 24,3% do nosso custo de vendas em 2008, 23,9%
em 2007, 22,5% em 2006 e 26,7% em 2005. Embora a maior parte dos suínos que utilizamos em nossos
produtos de suínos seja produzida por nós, adquirimos aproximadamente 11,0% de nossos suínos de produtores
locais e 4,0% no mercado spot em 2008. Ademais, os preços de venda de muitos dos nossos produtos, inclusive,
substancialmente todos os nossos produtos de exportação, são altamente sensíveis ao mercado e flutuam tal
como os preços de commodities. Em 2008, o preço médio do milho na CBOT – Bolsa de Chicago foi 42,2%
maior que a média do preço de 2007. A soja também apresentou uma expressiva apreciação de 40,5% em 2008.
No entanto, em 2007, o valor dessas duas commodities aumentou mais de 40,0%, o que significa que em dois
anos, o preço dos grãos quase duplicou nos mercados internacionais.
O gráfico abaixo demonstra as flutuações do preço do milho na cidade de Cascavel, Estado do Paraná (um
preço de referência comumente utilizado para milho no Brasil), nos períodos nele indicado, conforme
informado pela Agra-FNP:
Evolução dos preços do milho no atacado (R$/saca de 60 Kg)
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Conforme o levantamento da CONAB, divulgado em maio de 2009, a produção da safra de milho de 2008/09- foi estimada em cerca de 51,4 milhões de toneladas. Essa estimativa representa um decréscimo de
12,4% em relação aos 58,7 milhões de toneladas colhidas em 2007-2008. Destes 51,4 milhões de toneladas,
44,0 milhões são produção da primeira safra, enquanto que a segunda safra (safrinha) foi estimada em
17,4 milhões de toneladas a serem colhidas até a primeira quinzena de agosto desse ano. O crescimento
esperado da produção total de milho deve-se a melhor produtividade, permitida por condições favoráveis do
clima, e um aumento da área de cultivo, além do incentivo por melhores preços dessa commodity.
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O gráfico abaixo demonstra as flutuações do preço da soja na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná (um
preço de referência comumente utilizado para soja no Brasil), nos períodos nele indicado, conforme
informado pela Agra – FNP:
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Conforme o levantamento da CONAB de maio de 2009, a produção da safra de soja de 2008/09 foi estimada
em cerca de 57,6 milhões de toneladas, 4,0% menor que a safra 2007/08.
A área a ser plantada com soja na safra 2008/09 no Brasil foi estimada em 21,7 milhões de hectares. Tal área
é 1,6% superior à área da safra 2007/08.
As exportações para a safra 2008/09 foram estimadas em 25,0 milhões de toneladas, um aumento de 2,0%
com relação à safra 2007/08 (24,5 milhões de toneladas). O estoque final pode ficar reduzido em relação à
safra 2007/08. A CONAB estima que os estoques brasileiros fiquem em torno de 3,0 milhões de toneladas,
enquanto que na última safra os estoques chegaram a 4,5 milhões de toneladas.
As exportações brasileiras de soja em grão, no período de janeiro a dezembro de 2008, somaram 24,5 milhões
de toneladas. A receita obtida com as exportações em 2008 foi de US$10,9 bilhões, com preço médio de
US$447 por tonelada, contra US$283 por tonelada, em média, em 2007.
Efeitos das Flutuações na Taxa de Câmbio e Inflação
A tabela abaixo demonstra, nos períodos indicados, o crescimento real do PIB, a inflação, a taxa de juros, a
flutuação do real em relação ao dólar e as taxas de câmbio do final do período e como média diária.
Variação Cambial (R$/US$) .....................................
Taxa de Câmbio (fim do período) – US$1.00 ...........
Taxa de Câmbio (média) US$1.00(1) .........................
Inflação (INPC)(2) ......................................................
Inflação (IPCA)(3) ......................................................
Inflação (IGP-M)(4)....................................................

2004

2005

2006

2007

2008

(8,8%)
R$2,65
R$2,93
6,1%
7,6%
12,4%

(13,4%)
R$2,34
R$2,44
5,1%
5,7%
1,2%

(9,5%)
R$2,14
R$2,18
2,8%
3,1%
3,8%

(16,3%)
R$1,77
R$1,95
5,2%
4,5%
7,6%

31,94%
R$2,34
R$1,84
6,5%
5,9%
9,8%

Fontes: IBGE, FGV e Banco Central.
(1)
A taxa de câmbio média é a soma das taxas de câmbio diárias divulgadas pelo Banco Central por meio da PTAX800, opção 5, dividida pelo
número de dias úteis do período.
(2)
A inflação (INPC) é um índice de preços ao consumidor medido pelo IBGE, medindo a inflação em famílias com renda entre um e oito
salários mínimos mensais em 11 regiões metropolitanas do Brasil.
(3)
A inflação (IPCA) é um índice de preços ao consumidor medido pelo IBGE, medindo a inflação em famílias com renda entre um e 40 salários
mínimos mensais em 11 regiões metropolitanas do Brasil.
(4)
A inflação (IGP-M) é o índice geral de preços do mercado medido pela FGV/SP. O IGP-M é composto pela ponderação entre os preços no
mercado consumidor, no mercado atacadista e no mercado de construção civil.
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Nossos resultados operacionais e situação financeira são afetados significativamente pela oscilação da taxa de
câmbio em relação ao dólar, ao euro e à libra esterlina. Faturamos as vendas de nossos produtos de exportação
principalmente em dólares e, na Europa, em euros e libras esterlinas, porém consolidamos nossos resultados
operacionais em reais. A valorização do real em relação a essas moedas diminui, portanto, o valor das nossas
vendas líquidas provenientes de exportações em reais. Nossos volumes exportados cresceram 0,6% em 2006
em comparação com 2005, por exemplo, mas nossas vendas brutas de exportação caíram 14,7%, devido
principalmente à valorização do real frente ao dólar em 2006 e à gripe aviária. Nossos volumes de exportação
cresceram 18,6% em 2007 em comparação com 2006, e nossas vendas brutas de exportação cresceram 30,0%.
Em 2008, tivemos um forte aumento de 34,8% em nosso volume de exportações, enquanto nossas vendas
brutas aumentaram 58,0%.
Os preços da soja e do farelo de soja, importantes ingredientes de nossas rações animais, estão intimamente
vinculados ao dólar. O preço do milho, outro importante ingrediente de nossas rações, também está atrelado
ao dólar, ainda que em menor grau. Além da soja, do farelo de soja e do milho, adquirimos de fornecedores
localizados fora do Brasil, tripas para fabricação de lingüiças, nutrientes minerais para rações, materiais para
embalagem e outras matérias-primas, bem como equipamentos para utilização nas nossas instalações
industriais, que devemos pagar em dólares ou em outras moedas estrangeiras. Quando há desvalorização do
real frente ao dólar, o custo em reais da nossa matéria prima e equipamentos atrelados ao dólar aumenta, e
esses aumentos podem prejudicar de maneira relevante nossos resultados operacionais. Apesar de a
valorização do real frente ao dólar ter um efeito positivo nos nossos custos porque parte deles é denominada
em dólares, tal redução nos custos em dólares em termos de reais não afeta imediatamente nossos resultados
operacionais devido à duração dos ciclos de produção de aves e suínos.
Possuíamos obrigações de dívida denominadas em moeda estrangeira no valor total de R$4.138,0 milhões em
31 de dezembro de 2008, representando aproximadamente 77% de nossa dívida consolidada total. Embora
uma parcela de nosso risco cambial seja gerenciado por meio de instrumentos derivativos cambiais e fluxos de
caixa futuros provenientes de exportações em dólares e outras moedas estrangeiras, nossas obrigações de
dívida em moeda estrangeira não são completamente protegidas. A desvalorização significativa do real em
relação ao dólar ou outras moedas poderia tornar mais dispendioso, em termos de custo em reais, atender às
necessidades de serviço da dívida das nossas obrigações denominadas em moeda estrangeira.
Historicamente, os resultados de nossas operações e condições financeiras foram também afetados pelas taxas de
inflação brasileira. A demanda por nossos produtos no mercado interno é sensível à inflação nos preços ao
consumidor, conforme refletido pela variação do INPC e IPCA, e a maior parte de nossos custos e despesas é
denominada em reais. Uma vez que contratos de longo prazo com fornecedores e clientes não são usuais no
nosso setor econômico, e os preços são normalmente negociados em bases mensais ou trimestrais, os aumentos
da inflação têm rápido impacto sobre nossas vendas líquidas e custos. As correções dos preços que pagamos a
fornecedores internos tomam por base, de modo geral, a variação do IGP-M. Adicionalmente, adquirimos
energia para operar nossas unidades de acordo com contratos de longo prazo, também indexados pela variação
do IGP-M.
Em relação à gestão de custos com mão-de-obra, no Brasil, normalmente os salários são reajustados somente
uma vez por ano, com base em convenções coletivas de trabalho, firmadas entre Empresa (e/ou através de
sindicatos patronais) e sindicatos de representantes dos trabalhadores. De modo geral, os sindicatos adotam o
INPC como referência para nortear o processo de negociações.
Efeitos das Taxas de Juros em Nossa Condição Financeira
Nossas despesas financeiras são afetadas significativamente por movimentos nas taxas de juros praticadas no
Brasil e no exterior. Em 31 de dezembro de 2008, aproximadamente 66% de nossas obrigações derivadas de
dívidas e contratos de derivativos, no valor de R$3.447,0 milhões, eram ou denominadas (ou conversíveis) em
reais ou denominadas em dólares e atreladas à taxas flutuantes. Naquela data, nossa principal exposição à taxa
de juros era LIBOR de seis meses. As duas principais taxas de juros brasileiras às quais estávamos sujeitos
eram a TJLP, que se aplicava à nossa dívida de longo prazo junto ao BNDES, e o CDI, que se aplicava aos
nossos swaps cambiais e a uma parcela da nossa dívida de longo prazo.
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A tabela abaixo demonstra os valores médios das taxas de juros a que estamos sujeitos:

TJLP......................................
CDI .......................................
LIBOR (6 meses) ..................
(1)

2006

2007

2008

Período de três meses encerrado em 31
de março de 2009(1)

7,87%
15,23%
5,27%

6,37%
11,91%
5,25%

6,25%
12,28%
3,06%

6,25%
11,08%
1,73%

Taxa anualizada.

Custos com Transporte
O custo com transporte dos nossos produtos por toda a nossa rede de distribuição doméstica e para nossos
clientes de exportações é significativo, sendo afetado por flutuações no preço do petróleo. No final do ano
encerrado em 31 de dezembro de 2008, nossos custos com transporte respondiam por 9,2% de nossa receita
líquida (10,3% no ano encerrado em 31 de dezembro de 2007). Com relação às exportações, embarcamos
muitas das nossas mercadorias através do CFR (custo e frete) ou DDP (delivered duty paid) que requer
pagamento de frete e seguros. Os aumentos do preço do petróleo tendem a aumentar nossos custos com
transporte, e flutuações nas taxas de câmbio também afetam significativamente os nossos custos relacionados
a transportes internacionais.
POLÍTICAS CONTÁBEIS RELEVANTES E ESTIMATIVAS CRÍTICAS
Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras e Adoção Inicial da Lei n° 11.638/07
e da Medida Provisória n°449/08
Preparamos nossas demonstrações financeiras de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, que é
baseada na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404/76), que inclui a partir de 1º de janeiro de 2008, os
novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei n. 11.638, de 29 de dezembro de 2007, pela
Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008, nas regras e regulamentos emitidos pela CVM e nas
normas contábeis emitidas pelo IBRACON (“Instituto dos Auditores Independentes do Brasil”).
O principal objetivo da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08 é atualizar a legislação societária
brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com as normas
internacionais de contabilidade que são emitidas pelo “International Accounting Standards Board – IASB” e
permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos pela CVM com base nas normas
internacionais de contabilidade.
As mudanças na Lei das Sociedades por Ações foram avaliadas, mensuradas e registradas pela Companhia e
suas controladas, com reflexo nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de
2008. Tais mudanças caracterizam-se como mudança de prática contábil conforme disposto na Deliberação
CVM nº 506/06 – Práticas contábeis, mudanças nas estimativas contábeis e correção de erros, entretanto,
conforme facultado pelo Pronunciamento Técnico CPC 13 do CPC, aprovado pela Deliberação CVM nº 565,
a Companhia refletiu os ajustes decorrentes da mudança de prática contábil contra a conta de lucros
acumulados em 01 de janeiro 2008.
As demonstrações financeiras e as informações financeiras selecionadas referentes aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2007, 2006, 2005 e 2004 foram elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas
no Brasil vigentes à época e não estão sendo reapresentadas com os ajustes decorrentes da Lei nº 11.638/07 e
da Medida Provisória nº 449/08 para fins de comparação entre os exercícios.
Os efeitos das mudanças de práticas contábeis acima descritas estão divulgados em nossas demonstrações
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008.
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A elaboração dessas demonstrações financeiras exigiu que a administração efetuasse estimativas e utilizasse
premissas que afetam os valores divulgados dos ativos e passivos e a divulgação dos ativos e passivos
contingentes na data das demonstrações financeiras, bem como os valores divulgados das receitas e despesas
durante o período de divulgação. A administração avalia suas estimativas e julgamentos regularmente e baseia
suas estimativas e julgamentos em experiência histórica e em vários outros fatores que se acredita sejam
razoáveis nas circunstâncias. Os resultados efetivos poderão diferir dessas estimativas se adotadas premissas
diversas ou em condições diversas. A discussão completa de nossas políticas e práticas contábeis constam em
notas explicativas às nossas demonstrações financeiras anexas a este Prospecto.
Abaixo, resumimos o que, no entendimento de nossa administração, são as estimativas e premissas mais
importantes para a apresentação de nossas demonstrações financeiras.
Reconhecimento de Receita e Devolução de Vendas
Reconhecemos nossas receitas quando da entrega de nossos produtos a nossos clientes, sendo o preço de
venda fixo e determinável, mediante a existência de evidências de acordos com os nossos clientes, e se
entendermos que receberemos o valor devido e que a propriedade do produto tenha sido transferida para o
cliente. Desta forma, nossa política de reconhecimento de receita requer julgamento quanto, dentre outros, às
probabilidades de sermos pagos por nossos clientes.
Durante as festas de final ano, quando o volume de vendas de muitos de nossos produtos aumenta, conferimos a
alguns de nossos grandes clientes o direito de devolução de produtos não vendidos. Monitoramos a devolução desses
produtos e constituímos provisão pelo valor estimado de tais devoluções futuras, com base em experiência histórica e
qualquer notificação recebida de devoluções pendentes. Embora acreditemos ter feito estimativas confiáveis sobre
estes assuntos, flutuações e demanda podem fazer com que nossas estimativas sejam diferentes dos valores efetivos,
podendo ter assim um efeito negativo sobre as nossas vendas líquidas em períodos futuros.
Provisões para Devedores Duvidosos
Mantemos provisões para devedores duvidosos no valor das perdas estimadas em decorrência da incapacidade
de nossos clientes de efetuar os pagamentos de títulos vencidos. Nossa administração determina o montante a
ser provisionado, com relação ao mercado interno de acordo com as nossas médias históricas. O montante a
ser provisionado, com relação ao mercado externo é determinado com base em análises individuais de cada
cliente. Tais provisões são revistas mensalmente a fim de serem ajustadas, se necessário. Nossa administração
toma por base, no processo de decisão, ainda, dívidas incobráveis históricas, solidez financeira do cliente,
conjuntura econômica atual e mudanças dos padrões de pagamento do cliente. Se a situação financeira de
nossos clientes estiver propensa a deteriorar-se, podemos ser obrigados a constituir provisões adicionais que
impactariam negativamente nossos resultados.
Ágio
Conforme as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2009, o ágio dos negócios
adquiridos não será mais amortizado, mas sim sujeito a testes para avaliar o seu valor de recuperação
anualmente. Esta avaliação depende das estimativas de nossa administração quanto a rentabilidade futura
desses negócios adquiridos. Caso sejamos requeridos a revisar as estimativas e premissas utilizadas, o valor
dos ágios registrados podem sofrer reduções, o que afetaria os nossos resultados futuros.
Deterioração, Depreciação e Amortização do Ativo Permanente
Reconhecemos regularmente as despesas relativas à depreciação de nosso imobilizado, à exaustão de florestas
de nossa propriedade e à amortização de nossas despesas pré-operacionais e de desenvolvimento de software,
ou seja, despesas diferidas. As taxas de depreciação, exaustão e amortização são determinadas com base nas
nossas estimativas e às vezes suportada por estimativas ou estimativas de terceiros da vida útil dos ativos
durante o período pelo qual esperamos geração de benefícios econômicos. Além disso, monitoramos o uso de
nossos ativos fixos para determinar a necessidade de contabilização de sua deterioração. A determinação desta
deterioração envolve julgamentos e estimativas quanto ao retorno adequado dado por estes ativos em relação
ao seu valor contábil. Caso sejamos requeridos a revisar as estimativas e premissas utilizadas, as despesas de
deterioração, depreciação e amortização podem ser maiores e afetar nossos resultados futuros.
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Classificamos os plantéis de matrizes como imobilizado e durante o período de formação de
aproximadamente seis meses, alocamos os custos com mão-de-obra, ração e medicamentos. Após o período
de formação, depreciamos os plantéis de matrizes durante o seu ciclo reprodutivo, com base no número
estimado de ovos e crias, com duração aproximada de 15 meses para as aves e 30 meses para os suínos.
Contingências
Registramos provisões para contingências de natureza tributária e outras contingências legais com base em
análise do litígio em andamento. Contabilizamos valores considerados suficientes por nossa administração e
com base no parecer de nossos advogados internos e externos para cobrir perdas prováveis. Se qualquer dado
adicional fizer com que nosso julgamento e/ou o parecer dos advogados externos mude, devemos reavaliar as
obrigações potenciais relacionadas ao litígio em andamento e rever nossas estimativas. Essas reavaliações
podem afetar significativamente o resultado de nossas operações e nossa situação financeira.
Instrumentos Derivativos
Utilizamos instrumentos derivativos, como swaps e contratos futuros de moeda, para gerir os riscos de
variações cambiais e de taxas de juros. Esses instrumentos são registrados pelos seus valores justos em
conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil. A determinação dos valores justos dos
instrumentos derivativos envolve a utilização de julgamento e premissas por parte de nossa administração,
que se alteradas podem impactar nossos resultados negativamente.
Em geral, não utilizamos derivativos para nos proteger quanto ao risco de variação nos preços das commodities.
Estoques
Os estoques de animais, ovos, produtos acabados e outros estoques são geralmente lançados pelo menor dos
valores de custo ou de mercado. Registramos provisões e ajustes ao nosso estoque pela obsolescência
estimada ou pelas diferenças entre o custo do estoque e o valor estimado de mercado, com base em condições
conhecidas que afetam a obsolescência e os preços dos estoques, incluindo produtos vencidos, danificados ou
obsoletos. Alterações em nossas premissas e estimativas podem afetar significativamente o resultado de
nossas operações e nossa situação financeira.
Da mesma forma, nossos estoques de grãos adquiridos a preços fixos ou a fixar são avaliados ao custo médio
de aquisição ou formação, não excedendo aos valores de mercado ou valor líquido de realização. As provisões
para baixa movimentação e estoques obsoletos são registrados quando considerado apropriado.
Fazemos alocação dos custos de cortes das aves, suínos e bovinos com base em técnica de custo que faz a
alocação em proporção a estimava dos valores a serem recuperados para certas partes dos produtos.
Normalmente, fazemos uma avaliação para saber se são necessários ajustes pelo menor dos valores de custo
ou de mercado e, para tanto, nos baseamos em vários fatores como: (1) grupos de estoques correlatos, (2)
continuação ou descontinuação de produtos, (3) preços estimados de venda no mercado, e (4) canais de
distribuição previstos.
Imposto de renda e contribuição social
Calculamos o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro tributável, de acordo com a
legislação e alíquotas vigentes. Os resultados apurados nas subsidiárias do exterior estão sujeitos a tributação
naqueles países, de acordo com as normas locais. O imposto de renda e a contribuição social diferidos
representam os créditos e débitos sobre prejuízos fiscais, bem como diferenças temporárias entre a base fiscal
e a contábil. Classificamos os ativos e passivos de imposto de renda e contribuição social diferidas no
circulante ou no longo prazo conforme expectativa de sua realização. Quando a probabilidade futura de não
utilização desses créditos for provável constituímos provisão para não recuperação desses impostos diferidos.
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Instrumentos Financeiros
Classificamos nossos instrumentos financeiros de acordo com sua natureza em i) mantidos para negociação, se
originados com o propósito de venda ou recompra no curto prazo; ii) mantidos até o vencimento, se a Companhia
tem intenção positiva e capacidade de mantê-los até o vencimento e; iii) disponíveis para venda, que compreendem
todos os ativos financeiros que não se qualificam nas categorias (i) e (ii). A classificação destes instrumentos nas
categorias acima, determina a utilização de critérios contábeis diferentes e portanto, a nossa determinação quanto a
categoria adequada de cada instrumento financeiro, pode afetar os nossos resultados.
Resultados Esperados para o Segundo Trimestre e Ano de 2009
Nós acreditamos que nossos resultados operacionais para o segundo trimestre de 2009 demonstrarão melhoria
gradativa em relação ao primeiro trimestre de 2009 devido à retomada de importações pelos principais
mercados. A retomada de demanda para os principais mercados externos, especialmente do Oriente Médio e
Extremo Oriente, aliada à melhoria dos índices econômicos do mercado interno devem proporcionar um
progresso gradativo nas margens da Companhia, a partir do segundo trimestre de 2009, dependendo, além da
melhoria dos mercados, dos reflexos da variação cambial.
Outros importantes fatores influenciarão e contribuirão para a performance da Companhia merecem destaque:
a captura de sinergias esperadas através da integração total dos processos comerciais e administrativos,
concluído no primeiro trimestre deste ano e a implementação do Projeto do Novo Modelo Comercial – Terra
Nova, com foco estratégico nos clientes, maximizando a força do portfólio de nossos negócios, nossas marcas
e nossa cadeia de distribuição.
Embora 2009 esteja sendo um ano de ajustes necessários para suportar o colapso gerado nos mercados
internacionais, desencadeado pela crise econômica mundial, estamos confiantes que a Companhia
prosseguirá com sua visão estratégica de crescimento sustentado para o longo prazo, administrando e
minimizando os riscos dos negócios, com prioridade para a retomada do retorno a seus acionistas.
Resultados Operacionais
A apresentação que se segue deverá ser lida em conjunto com as seções “Apresentação das Informações
Financeiras e Operacionais”, “Resumo das Demonstrações Financeiras Selecionadas”, nas páginas 15 e 27,
respectivamente, bem como com as Demonstrações Financeiras Consolidadas anexas ao presente Prospecto,
elaboradas em conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil.
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A tabela a seguir demonstra os componentes dos nossos resultados operacionais, incluindo o percentual das
vendas líquidas para cada período. A tabela também aponta as variações ano a ano de 2006 a 2008 e para os
períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009:

2006
Dados da Demonstração do Resultado
Receita bruta ..........................................
Deduções de vendas...............................
Vendas líquidas ...................................
Custos das vendas..................................
Lucro bruto ..........................................
Despesas operacionais:
Vendas ...................................................
Administrativas......................................
Honorários dos administradores ............

6.105,9
(896,1)
5.209,8
(3.865,7)
1.344,1

117,2%
(17,2)%
100,0%
(74,2)%
25,8%

7.788,6
(1.155,2)
6.633,4
(4.760,1)
1.873,3

117,4%
(17,4)%
100,0%
(71,8)%
28,2%

13.161,3
(1.768,3)
11.393,0
(8.634,1)
2.758,9

115,5%
(15,5)%
100,0%
(75,8)%
24,2%

27,6%
28,9%
27,3%
23,1%
39,4%

69,0%
53,1%
71,8%
81,4%
47,3%

(1.070,8)
(72,3)
(9,6)
(1.152,7)

(20,6)%
(1,4)%
(0,2)%
(22,1)%

(1.279,0)
(76,9)
(13,5)
(1.369,4)

(19,3)%
(1,2)%
(0,2)%
(20,6)%

(1.891,1)
(140,4)
(18,9)
(2050,4)

(16,6)%
(1,2)%
(0,2)%
(18)%

19,4%
6,4%
40,6%
18,8%

47,9%
82,6%
40,0%
49,0%

3,7%
(2,5)%

503,9
(105,4)

7,6%
(1,6)%

708,5
(630,3)

6,2%
(5,5)%

163,3%
(18,5)%

40,6%
498,0%

0,2%
(1,4)%
1,2%

(14,7)
383,8
(32,1)

(0,2)%
5,8%
0,5%

(213,4)
(183,7)
255,3

(2,3)%
(1,6)%
2,2%

(220,5)%
416,6%
(152,1)%

1.351,7%
(147,9)%
(895,3)%

(0,2)%

(24,6)

(0,4)%

(13,5)

(0,1)%

148,5%

(45,1)%

0,0%

(2,6)

0,0%

(3,4)

0,0%

62,5%

30,8%

(3,2)
321,3
1,732
0,540
1,077
0,608

(0,1)%
4,8%

(0,3)
54,4
0,263
0,369
0,738
0,316

0,0%
0,5%

(54,9)%
173,9%
145,0%
154,7%
154,0%
207,1%

(87,5)%
(83,1)%
(84,8)%

Lucro operacional antes das
191,4
despesas financeiras..........................
Despesas financeiras, líquidas..................... (129,3)
Outras receitas (despesas)
12,2
operacionais(1) .....................................
74,3
Lucro (prejuízo) operacional ..............
61,6
Imposto de renda e contribuição social..
Participação nos lucros dos
(9,9)
funcionários ........................................
Participação nos lucros dos
(1,6)
administradores ..................................
Participação de acionistas não
(7,1)
controladores ......................................
117,3
Lucro líquido........................................
0,708
Lucro por ação(2)(R$mil) .......................
0,212
Dividendos por ação(3)(R$)....................
0,424
Dividendos por ADS (R$) .....................
0,198
Dividendos por ADS (em U.S.$)..................
Média de ações emitidas descontadas
as ações em tesouraria (em milhões
165,5
de reais) ..............................................
Média de ADS em circulação
82,8
(em milhões de reais)..........................
Outras informações operacionais e
financeiras – conciliação do EBITDA
117,3
Lucro líquido do exercício.....................
(61,6)
Imposto de renda e contribuição social..
129,3
Despesas financeiras, líquidas ...............
245,9
Depreciação, exaustão e amortização ....
430,9
EBITDA(3) .............................................
8,3%
Margem de EBITDA .............................
Dados Operacionais
Aves abatidas (em milhões de cabeças
547,4
por ano) ..............................................
Suínos/bovinos abatidos (em mil
cabeças ano) ....................................... 3.655,8
Vendas totais de carnes, lácteos e outros
processados (em mil toneladas por ano)... 1.512,6
147,9
Captação de leite (milhões litros) ..........
Empregados (ao final do ano) ................ 39.048
(1)
(2)
(3)
(4)

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
AV %
AV %
AV %
AH %
AH %
2007
2008
2006
2007
2008
2006/2007 2007/2008
(em milhões de reais, exceto percentuais e quando expressamente indicado)

(0,1)%
2,3%

2,3%
(1,2)%
2,5%
4,7%
8,3%

185,5

206,5

12,1%

92,8

103,3

12,1%

321,3
32,1
105,4
293,6
752,4
11,3%

4,8%
0,5%
1,6%
4,4%
11,3%

54,4
(255,3)
630,3
601,7
1.031,0
9,1%

0,5%
(2,2)%
5,5%
5,3%
9,1%

173,9%
(152,1)%
(18,5)%
19,4%
74,6%

(83,1)%
(895,3)%
498,0%
104,9%
37,0%

627,3

863,2

14,6%

37,6%

3.774,7

4.713,2

3,3%

24,9%

1.812,5
247,0
44.752

3.162,9
1.605,6
59.008

19,8%
67,0%
14,6%

74,5%
550,0%
31,9%

Para fins de comparabilidade, a Companhia efetuou a reclassificação dos saldos da rubrica “resultados não operacionais” para a rubrica “outras
receitas/despesas operacionais” referente aos anos de 2006 e 2007.
O lucro por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo exercício social.
O dividendo por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo exercício social.
Para o significado de EBITDA, vide “Definições” na página 5 deste Prospecto.
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Período de três meses encerrado em 31 de março de
2008
AV % 2008
2009
AV % 2009
AH %
(em milhões de reais, exceto percentuais e quando expressamente indicado)
Dados da Demonstração do Resultado
Receita bruta........................................
Deduções de vendas ............................
Vendas líquidas ...................................
Custos das vendas................................
Lucro bruto ........................................
Despesas operacionais:
Vendas.................................................
Administrativas ...................................
Honorários dos administradores.............
Lucro operacional antes de
despesas financeiras .......................
Despesas financeiras, líquidas .............
Outras receitas (despesas)
operacionais......................................
Lucro (prejuízo) operacional ............
Imposto de renda e contribuição social......
Participação nos lucros dos
administradores ................................
Participação nos lucros dos
funcionários......................................
Participação de acionistas não
controladores ....................................
Lucro (prejuízo) líquido....................
Lucro (prejuízo) por ação(1) (R$) .........
Dividendos por ação(2) (R$).................
Dividendos por ADS (R$) ...................
Dividendos por ADS (em U.S.$) ...........
Média de ações emitidas descontadas
as ações em tesouraria
(em milhões de reais) .......................
Média de ADS em circulação
(me milhões de reais) .......................
Dados Operacionais
Aves abatidas (em milhões de
cabeças no período) ..........................
Suínos/bovinos abatidos
(em mil cabeças no período).............
Vendas totais de carnes
e outros processados
(em mil toneladas no período) .............
Captação de leite (milhões litros).............
Empregados (ao final do período)........
(1)
(2)

2.846,7
(385,0)
2.461,7
(1.925,3)
536,4

115,6%
(15,6)%
100,0%
(78,2)%
21,8%

3.035,5
(432,4)
2.603,1
(2.068,0)
535,1

116,6%
(16,6)%
100,0%
(79,4)%
20,6%

6,6%
12,3%
5,7%
7,4%
(0,2)%

(401,1)
(40,7)
(3,6)
(445,4)

(16,3)%
(1,7)%
(0,1)%
(18,0)%

(488,5)
(37,2)
(5,2)
(530,9)

(18,8)%
(1,4)%
(0,2)%
(20,4)%

21,8%
(8,6)%
44,4%
19,2%

91,0
(34,5)

3,7%
(1,4)%

4,2
(100,3)

0,2%
(3,9)%

(95,4)%
190,7%

(15,9)
40,6
14,9

(0,6)%
1,6%
0,6%

(21,4)
(117,5)
(108,3)

(0,8)%
(4,5)%
(4,2)%

34,6%
(389,4)%
(826,8)%

(0,8)

0,0%

0,0

0,0%

(100,0)%

(3,6)

(0,2)%

0,0

0,0%

(100,0)%

(0,1)
51,0

0,0%
2,1%

0,0%
(8,7)%

100,0%
(542,1)%

(0,2)
(226,0)

0,247
0,0
0,0
0,0

(1,094)
0,0
0,0
0,0

206,5

206,5

103,3

103,3

213,1

181,5

1.101,9

1.211,0

9,9%

714,6
359,0
55.844

737,0
337,3
57.409

3,1%
(3,9)%
2,8%

(14,8)%

O lucro por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo exercício social.
O dividendo por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo exercício social.
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Informações sobre Vendas Líquidas
Reportamos vendas líquidas após deduzir impostos incidentes sobre as vendas brutas, descontos concedidos e
devoluções. Em 2008, tivemos um total de deduções no valor das vendas de R$1.768,3 milhões e vendas
brutas no valor de R$13.161,3 milhões, em comparação a um total de deduções no valor das vendas de
R$1.155,2 milhões, de vendas brutas que totalizaram R$7.788,6 milhões em 2007, em comparação a um total
de deduções nas vendas no valor de R$896,2 milhões e vendas brutas no valor de R$6.105,9 milhões em 2006.
No período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, tivemos um total de deduções de
R$432,4 milhões em relação a vendas brutas de R$3.035,5 milhões, em comparação com o total de deduções
de R$385,0 milhões em relação a vendas brutas de R$2.846,7 milhões no período de três meses encerrado em
31 de março de 2008. O total das deduções nas nossas vendas pode ser discriminado da seguinte forma:
ICMS: é um imposto incidente sobre nossas vendas brutas no mercado interno e sua taxa varia conforme o
estado e o produto vendido. A alíquota média aplicada à nossa Companhia é de 9,5%.
PIS e COFINS: são contribuições sociais federais incidentes sobre nossas vendas brutas no mercado interno,
com alíquotas de 1,65% para o PIS e 7,60% para COFINS.
Descontos, Devoluções e Outras Deduções: compreendem descontos dados a clientes, produtos devolvidos
por clientes e outras deduções das vendas brutas.
A maioria de nossas deduções de vendas brutas são atribuídas aos tributos ICMS, PIS e COFINS, e nossas
deduções de vendas brutas no mercado interno, que está sujeito a tais impostos, são significativamente maiores
do que nossas deduções de vendas brutas em nossos mercados de exportação.
No período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, as deduções de vendas brutas para calcular as
vendas líquidas aumentaram 12,3% em comparação ao mesmo período de 2008, ao passo que as vendas
líquidas aumentaram 5,7%, principalmente em razão do aumento de vendas no mercado interno. No exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2008, as deduções de vendas brutas para calcular as vendas líquidas no
mercado interno aumentaram 53,1% em comparação ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2007,
principalmente devido à incorporação da Eleva desde 1º de janeiro de 2008, o que concentrou a produção de
produtos lácteos, os quais são sujeitos a tributação nas vendas (PIS, COFINS e ICMS) sob alíquotas mais
baixas ou estão isentos de tributação, se comparados a outras linhas de produtos. No exercício encerrado em
31 de dezembro de 2007, as deduções de vendas brutas para calcular as vendas líquidas no mercado interno
aumentaram 28,9% em comparação ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2006, acompanhando o aumento
das vendas brutas no mercado interno aumentaram mais que as vendas líquidas no mercado externo.
Apresentação por Segmento
Operamos no mercado interno e no mercado externo. Em cada um destes mercados, produzimos e
distribuímos produtos de aves, suínos, bovinos, alimentos processados e outros produtos. Apresentamos
vendas líquidas e receitas operacionais antes de despesas líquidas por mercado. Por conta do fato de
utilizarmos os mesmos ativos para produzir os produtos comercializados tanto para o mercado interno quanto
ao externo, não identificamos nossos ativos por mercado.
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Balanço Patrimonial e Outras Informações Financeiras Consolidadas

Dados do Balanço Patrimonial
Disponibilidades....................................
Contas a receber de clientes, líquidas....
Estoques ................................................
Outros ativos circulantes .......................
Total do ativo circulante .....................
Aplicações financeiras...........................
Outros ativos de longo prazo.................
Realizável a longo prazo .....................
Investimentos ........................................
Imobilizado ...........................................
Intangível(*) ...........................................
Diferido .................................................
Total do ativo não circulante ...............
Total do ativo.......................................
Empréstimos e financiamentos..............
Fornecedores .........................................
Outros passivos circulantes .......................
Total do passivo circulante.....................
Empréstimos e financiamentos..............
Outros passivos de longo prazo.............
Total do passivo não circulante ..........
Participação de acionistas não
controladores......................................
Patrimônio líquido ..............................
Capital social realizado .........................
Reservas de lucro ..................................
Ajuste de avaliação patrimonial ............
Prejuízos acumulados............................
Ações em tesouraria ..............................
Total do passivo ...................................
(*)

Em 31 de dezembro de
AV %
AV %
2007
2007
2008
2008
(em milhões de reais, exceto percentuais)

2006

AV %
2006

AH %
AH %
2006/2007 2007/2008

1.120,5
701,6
643,2
286,3
2.751,6
80,0
158,7
238,7
1,0
1.663,8
84,5
89,8
2.077,8

23,2%
14,5%
13,3%
6,0%
57,0%
1,7%
3,2%
4,9%
0,4%
34,5%
1,7%
1,9%
43,0%

1.773,7
803,9
865,2
325,5
3.768,3
63,3
191,0
254,3
1,0
2.136,9
269,5
113,3
2.775,0

27,1%
12,3%
13,2%
5,0%
57,6%
1,0%
2,9%
3,9%
0,0%
32,7%
4,1%
1,7%
42,4%

1.976,0
1.378,1
1.689,0
942,1
5.985,2
0,1
597,0
597,1
1,0
2.918,5
1.545,7
172,0
5.234,3

17,6%
12,3%
15,1%
8,4%
53,4%
0,0%
5,3%
5,3%
0,0%
26,0%
13,8%
1,5%
46,7%

58,3%
14,6%
34,5%
13,7%
36,9%
(20,9)%
20,4%
6,5%
0,0%
28,4%
218,9%
26,2%
33,6%

11,4%
71,4%
95,2%
189,4%
58,8%
(99,8)%
212,6%
134,8%
0,0%
36,6%
473,5%
51,8%
88,6%

4.829,4

100,0%

6.543,3

100,0%

11.219,5

100,0%

35,5%

71,5%

547,0
486,5
218,0
1.251,5
1.287,1
146,9
1.434,0

11,3%
10,1%
4,5%
25,9%
26,7%
3,0%
29,7%

1.051,8
575,6
313,9
1.941,3
1.214,0
162,0
1.376,0

16,1%
8,8%
4,8%
29,7%
18,6%
2,5%
21,0%

1.646,4
1.083,4
351,0
3.080,8
3.719,7
307,7
4.027,4

14,7%
9,7%
3,1%
27,5%
33,2%
2,7%
35,9%

92,3%
18,3%
44,0%
55,1%
(5,7)%
10,3%
(4,0)%

56,5%
88,2%
11,8%
58,7%
206,4%
89,9%
192,7%

39,0
2.104,9
1.600,0
505,7
0,0
0,0
(0,8)
4.829,4

0,8%
43,6%
33,1%
10,5%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

0,0
3.226,0
2.500,0
726,8
0,0
0,0
(0,8)
6.543,3

0,0%
49,3%
38,2%
11,1%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

0,7
4.110,6
3.445,0
704,5
(38,1)
0,0
(0,8)
11.219,5

0,0%
36,6%
30,7%
6,3%
(0,3%)
0,0%
0,0%
100,0%

(100,0)%
53,3%
56,3%
43,7%
0,0%
0,0
0,0%
35,5%

0,0%
27,4%
37,8%
(3,1)%
100%
0,0%
0,0%
71,5%

Para fins de comparabilidade, a Companhia efetuou reclassificação dos saldos de ágios existentes no balanço em 31 de dezembro de 2006 e 31 de
dezembro de 2007, nas rubricas de Investimento e Diferido para a rubrica de Intangíveis.
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Em 31 de
dezembro
de 2008
Dados do Balanço Patrimonial
Disponibilidades ...................................................................
Contas a receber de clientes, líquidas....................................
Estoques................................................................................
Outros ativos circulantes.......................................................
Total do ativo circulante.....................................................
Aplicações financeiras ..........................................................
Outros ativos de longo prazo.................................................
Realizável a longo prazo .....................................................
Investimentos ........................................................................
Imobilizado ...........................................................................
Intangível ..............................................................................
Diferido.................................................................................
Total do ativo não circulante..............................................
Total do ativo.......................................................................
Empréstimos e financiamentos .............................................
Fornecedores.........................................................................
Outros passivos circulantes ...................................................
Total do passivo circulante.................................................
Empréstimos e Financiamentos.............................................
Outros passivos de longo prazo.............................................
Total do passivo não circulante..........................................
Participação acionistas não controladores.............................
Patrimônio líquido ..............................................................
Capital social realizado .........................................................
Reservas de lucro ..................................................................
Ajuste de avaliação patrimonial ............................................
Prejuízos acumulados............................................................
Ações em tesouraria..............................................................
Total do passivo...................................................................

1.976,0
1.378,1
1.689,0
942,1
5.985,2
0,1
597,0
597,1
1,0
2.918,5
1.545,7
172,0
5.234,3
11.219,5
1.646,4
1.083,4
351,0
3.080,8
3.719,7
307,7
4.027,4
0,7
4.110,6
3.445,0
704,5
(38,1)
0,0
(0,8)
11.219,5

Em 31 de
AH %
março
AV % 2008
AV % 2009 2008/2009
de 2009
(em milhões de reais, exceto percentuais)
17,6%
12,3%
15,1%
8,4%
53,3%
0,0%
5,3%
5,3%
0,0%
26,0%
13,8%
1,5%
46,7%
100,0%
14,7%
9,7%
3,1%
27,5%
33,2%
2,7%
35,9%
0,0%
36,6%
30,7%
6,3%
(0,3)%
0,0%
0,0%
100,0%

1.803,2
1.315,3
1.604,0
936,5
5.659,0
–
625,2
625,2
1,0
2.899,3
1.544,7
163,6
5.233,8
10.892,8
1.803,8
1.018,3
299,8
3.122,0
3.601,8
289,1
3.890,9
0,8
3.879,1
3.445,0
719,7
(43,7)
(241,1)
(0,8)
10.892,8

16,6%
12,1%
14,7%
8,6%
52,0%
0,0%
5,7%
5,7%
0,0%
26,6%
14,2%
1,5%
48,0%
100,0%
16,6%
9,3%
2,8%
28,7%
33,1%
2,7%
35,7%
0,0%
35,6%
31,6%
6,6%
(0,4)%
(2,2)%
0,0%
100,0%

(8,8)%
(4,6)%
(5,0)%
(0,6)%
(5,5)%
100,0%
4,7%
4,7%
0,0%
(0,7)%
(0,1)%
(4,9)%
0,0%
(2,9)%
9,8%
(6,0)%
(14,6)%
1,3%
(3,1)%
(6,7)%
(3,4)%
14,3%
(5,6)%
0,0%
2,1%
14,7%
100,0%
0,0%
(2,9)%

Após a conclusão da Associação, mediante aprovação dos órgãos de defesa da concorrência aplicáveis,
passaremos a consolidar os resultados operacionais da Sadia em nossas demonstrações financeiras a partir de
[•]. Como conseqüência, os resultados operacionais da Sadia para o segundo trimestre de 2009 afetarão nosso
resultado operacional consolidado para o segundo trimestre e para o exercício de 2009. Para maiores
informações, ver a seção “Sadia — Eventos Recentes” na página 25 deste Prospecto. Os negócios da Sadia
serão um importante componente de nossos negócios após a conclusão da associação, e diversos outros
fatores descritos na seção “Sadia — Informações Financeiras Históricas da Sadia” (página 185) terão um
importante efeito nos nossos resultados consolidados e na nossa liquidez.
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NAS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS, COMPARANDO
31 DE MARÇO DE 2009 COM 31 DE DEZEMBRO DE 2008.
Ativo circulante
Nosso ativo circulante somava R$5.659,0 milhões em 31 de março de 2009, sendo que em 31 de dezembro de
2008 esse valor era de R$5.985,2 milhões, representando uma redução de 5,5%, principalmente nas
disponibilidades, representando 52,0% sobre o ativo total de 31 de março de 2009 comparado a 53,3% em 31
de dezembro de 2008.
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Disponibilidades
Tivemos uma redução de R$172,9 milhões, ou 8,8%, em 31 de março de 2009, passando de
R$1.976,0 milhões em 31 de dezembro de 2008 para R$1.803,2 milhões, basicamente nas aplicações
financeiras de curtíssimo prazo (até 90 dias).
Contas a receber de clientes, líquidas
Nossas contas a receber de clientes em 31 de março de 2009 somavam R$1.315,3 milhões, reduzindo 4,6%
em relação a 31 de dezembro de 2008, que era de R$1.378,1, basicamente pelo recebimento de vendas
efetuadas no final do ano, quando se concentram as vendas de produtos natalinos.
Estoques
Nossos estoques passaram de R$1.689,0 milhões em 31 de dezembro de 2009 para R$1.604,1 milhões em 31
de março de 2009, com redução de 5,0%, principalmente em produtos acabados, que representavam 51,0%
dos estoques totais em 31 de março de 2009, os quais haviam se elevado devido a retração de mercado,
principalmente externo, por conta da crise econômico-financeira.
Realizável a longo prazo
Nosso realizável a longo prazo somava, em 31 de março de 2009, R$625,2 milhões e em 31 de dezembro de
2008 R$597,1 milhões, um aumento de R$28,1 milhões, ou 4,7%, principalmente devido ao aumento de
créditos fiscais, como PIS e COFINS e imposto de renda e contribuição social sobre o resultado negativo do
primeiro trimestre de 2009.
Imobilizado
Encerramos o primeiro trimestre de 2009 com imobilizado total de R$2.899,3 milhões, valor inferior a 31 de
dezembro de 2008 em 0,7%, quando era de R$2.918,5 milhões. Os investimentos somaram no trimestre
R$120,5 milhões, tendo sido priorizado as construções das unidades de Bom Conselho (PE) e Três de Maio
(RS), bem como, os projetos de melhoria e à manutenção necessária. A depreciação somou R$65,2 milhões.
Além disso, houve baixas pela venda de ativos e perdas decorrentes do sinistro ocorrido na unidade de Rio
Verde (GO).
Passivo circulante
Nosso passivo circulante em 31 de março de 2009 era de R$3.121,9 milhões e em 31 de dezembro de 2008
R$3.080,8 milhões, um aumento de 1,3%, resultado principalmente do aumento da dívida com instituições
financeiras. Nosso passivo circulante representava, em 31 de março de 2009, 28,7% sobre o passivo total e, no
período anterior, 27,5%.
Empréstimos e Financiamentos (circulante)
Representado por dívidas com instituições financeiras, somava R$1.799,5 milhões em 31 de março de 2009 e
R$1.646,4 milhões em 31 de dezembro de 2008. O aumento de 9,6% deve-se principalmente à captação nas
linhas de custeio, Finem – BNDES e dívidas que passaram a ser de curto prazo.
Fornecedores
Nossas dívidas com fornecedores de suprimentos para atividade operacional somavam R$1.018,3 milhões em
31 de março de 2009 e R$1.083,4 milhões em 31 de dezembro de 2008, refletindo uma redução de 6,0%, em
decorrência principalmente de menor produção.
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Passivo não circulante
Nosso passivo não circulante somava R$3.890,9 milhões em 31 de março de 2009 e R$4.027,4 milhões em 31
de dezembro de 2008, reduzindo 3,4%.
Empréstimos e Financiamentos (não-circulante)
Nossas dívidas de longo prazo com instituições financeiras somavam R$3.601,8 milhões em 31 de março de
2009 e em 31 de dezembro de 2008 R$3.719,7 milhões, reduzindo 3,2% no período. A redução da dívida foi
principalmente resultante da liquidação de R$77,6 milhões de financiamento de ICMS no início do segundo
trimestre de 2008, além vencimentos que passaram a ser de curto prazo.
Patrimônio líquido
Encerramos o primeiro trimestre de 2009 com patrimônio líquido de R$3.879,1 milhões, uma redução de
5,6% em relação aos R$4.110,6 milhões de 31 de dezembro de 2008, sendo R$226,0 milhões pelo prejuízo do
trimestre e R$5,6 milhões pelo ajuste de avaliação patrimonial.
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NAS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS, COMPARANDO
31 DE DEZEMBRO DE 2008 COM 31 DE DEZEMBRO DE 2007.
Ativo circulante
Nosso ativo circulante somava R$5.985,2 milhões em 31 de dezembro de 2008 e R$3.768,3 milhões em 31 de
dezembro de 2007, em razão de um aumento de R$2.216,9 milhões principalmente nas contas a receber de
clientes, nos estoques e em outros ativos circulantes, decorrentes principalmente pela consolidação da Eleva,
adquirida no início de 2008. Ainda, em 31 de dezembro de 2008, o ativo circulante representava 53,4% do
nosso ativo total, comparado a 57,6% no ano anterior.
Disponibilidades
Aumentou 11,4%, passando de R$1.773,7 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$1.976,0 milhões em
31 de dezembro de 2008, basicamente nas aplicações de liquidez imediata em Certificados de Depósito
Bancário (CDBs) e de curto prazo.
Contas a receber de clientes, líquidas
Nossas contas a receber de clientes somavam R$1.378,1 milhões em 31 de dezembro de 2008, aumentando
71,4% em relação a 31 de dezembro de 2007, que era de R$803,9 milhões. Este aumento é decorrente do
incremento de receita bruta de vendas que cresceram 69,0%, além da consolidação da Eleva.
Estoques
Nossos estoques passaram para R$1.689,0 milhões em 31 de dezembro 2008, comparado a R$865,2 milhões
em 31 de dezembro de 2007, aumentando 95,2%, ou R$823,8 milhões. Houve um aumento significativo nos
estoques de produtos acabados, devido principalmente à consolidação dos negócios adquiridos (Eleva,
Plusfood e Cotochés) e à conjuntura internacional com quedas de consumo e elevados estoques nos principais
países importadores.
Realizável a longo prazo
Somava R$597,1 milhões em 31 de dezembro de 2008 e R$254,3 milhões em 31 de dezembro de 2007,
aumentando R$342,8 milhões. Compõem-se de contas a receber de clientes, vendas de ativos, impostos a
recuperar e diferidos e depósitos judiciais.
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Imobilizado
Nosso imobilizado aumentou 36,6%, somando R$2.918,5 milhões em 31 de dezembro de 2008 e
R$2.136,9 milhões em 31 de dezembro de 2007. Os projetos de melhoria e produtividade somaram
R$628,4 milhões distribuídos em várias unidades e regiões. As aquisições da Eleva, Plusfood e Cotochés
adicionaram R$642,5 milhões. A depreciação somou R$249,8 milhões e houveram também baixas no total de
R$253,6 milhões por vendas, obsoletismo e de reserva de reavaliação na Eleva.
Passivo circulante
Nosso passivo circulante somava R$3.080,8 milhões em 31 de dezembro de 2008 e R$1.941,3 milhões em 31
de dezembro de 2007, um aumento de 58,7%, principalmente nas dívidas com instituições financeiras e
fornecedores, além da consolidação das empresas adquiridas em 2008. A participação do passivo circulante
sobre o passivo total era de 27,5% em 31 de dezembro de 2008, sendo que era de 29,7% no período anterior.
Empréstimos e Financiamentos (circulante)
Nossas dívidas de curto prazo, incluindo parcela corrente da dívida de longo prazo com instituições
financeiras somavam, em 31 de dezembro de 2008, R$1.646,4 milhões e, em 31 de dezembro de 2007,
R$1.051,8 milhões, um aumento de 56,5%. A desvalorização do real frente ao dólar em torno de 32%, a
alavancagem de recursos para o crescimento da Companhia, foram os principais motivos do crescimento da
dívida. Deve-se considerar também a consolidação das empresas adquiridas.
Fornecedores
Nossas dívidas com fornecedores de matérias primas, materiais e serviços necessários a atividade operacional
somavam R$1.083,4 milhões em 31 de dezembro de 2008 e R$575,6 milhões em 31 de dezembro de 2007,
aumentando 88,2%, em decorrência do aumento de produção (carnes 37,5%) e dos custos dos principais
insumos, como milho 21,2% e farelo de soja 42,6%, além da consolidação das empresas adquiridas.
Passivo não circulante
Somava R$4.027,4 milhões em 31 de dezembro de 2008 e R$1.376,0 milhões em 31 de dezembro de 2007,
com aumento de R$2.651,4 milhões no período, principalmente em razão do crescimento da dívida de longo
prazo com bancos.
Empréstimos e Financiamentos (não-circulante)
Nossas dívidas de longo prazo com instituições financeiras somavam R$3.719,7 milhões em 31 de dezembro
de 2008 e R$1.214,0 milhões em 31 de dezembro de 2007, tendo aumentado em R$2.503,7 milhões. O
aumento da dívida foi devido aos recursos para novos investimentos fixos e capital de giro. Em 31 de
dezembro de 2008, do total da dívida de longo prazo incluindo as parcelas com vencimento de curto prazo era
composta em cerca de 77,1% em moeda estrangeira, principalmente em dólar.
Patrimônio líquido
Encerramos o ano de 2008 com patrimônio líquido de R$4.110,6 milhões, enquanto que no final do ano
anterior era de R$3.226,0 milhões. Houve um crescimento de 27,4% decorrente do aumento de capital em
R$884,6 milhões, destinado à aquisição da Eleva, e do lucro do exercício de R$54,4 milhões, tendo sido
reduzido pelo pagamento de juros sobre o capital próprio durante o ano e por R$38,1 milhões de ajustes de
avaliação patrimonial (Lei 11.638).
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NAS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS, COMPARANDO
31 DE DEZEMBRO DE 2007 COM 31 DE DEZEMBRO DE 2006.
Ativo circulante
Nosso ativo circulante somava R$3.768,3 milhões em 31 de dezembro de 2007 e R$2.751,6 milhões em 31 de
dezembro de 2006, um aumento de 36,9%, principalmente nas aplicações financeiras, clientes e estoques,
representando 57,6% sobre o ativo total em 31 de dezembro de 2007 e 57,0% no ano anterior.
Disponibilidades
Aumentou 58,3%, passando de R$1.120,5 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$1.773,7 milhões em
31 de dezembro de 2007, basicamente nas aplicações de liquidez imediata com recursos de captações visando
às aquisições anunciadas.
Contas a receber de clientes, líquidas
Nossas contas a receber de clientes somavam R$803,9 milhões em 31 de dezembro de 2007, aumentando
14,6% em relação a 31 de dezembro de 2006, que era de R$701,6 milhões. Este aumento é decorrente do
crescimento de receita bruta de vendas que foi de 27,6% no ano.
Estoques
Nossos estoques passaram de R$643,2 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$865,2 milhões em 31 de
dezembro 2007, aumentando 34,5%, em decorrência do aumento da produção (carnes 11,4%), do aumento de custos
dos principais insumos (milho 24,9%, farelo de soja 8,2%) e do aumento da capacidade de produção. Os produtos
acabados representam 32,1% e os animais 34,0%, do total dos estoques em 31 de dezembro de 2007.
Realizável a longo prazo
Somava R$254,3 milhões em 31 de dezembro de 2007 e R$238,7 milhões em 31 de dezembro de 2006,
aumentando 6,5%. Compõem-se de aplicações financeiras, contas a receber de clientes e de vendas de ativos,
impostos a recuperar e diferidos e depósitos judiciais.
Imobilizado
Nosso imobilizado aumentou 28,4%, somando R$2.136,9 milhões em 31 de dezembro de 2007 e
R$1.663,8 milhões em 31 de dezembro de 2006. Os investimentos no ano de 2007 totalizaram
R$983,1 milhões, 35,5% superiores ao ano anterior, sendo que R$509,7 milhões foram destinados
principalmente a melhorias, ampliação de capacidade, destacando-se a nova unidade de Mineiros e
produtividade, todos em linha com o crescimento orgânico da Companhia. Foram, ainda, adquiridos novos
negócios que somaram R$347,3 milhões, compreendendo ativos da Unifrico em Mirasol (MT) com atividade
de bovinos, marcas margarinas (Doriana, Delicata e Claybom e equipamentos da Unilever), unidade industrial
em Jataí (GO) da Frigorífico Galle com atividade de abate de aves e 49% restantes da Batávia. O valor
registrado como aquisição no imobilizado somou R$614,2 milhões e as depreciações no ano foram de
R$154,6 milhões. Os investimentos no ano de 2007 na aquisição e formação de matrizes foi de
R$126,1 milhões.
Passivo circulante
Nosso passivo circulante somava R$1.941,3 milhões em 31 de dezembro de 2007 e R$1.251,5 milhões em 31 de
dezembro de 2006, representando um aumento de 55,1% no período, principalmente nas dívidas de curto prazo. A
participação sobre o passivo total de 29,7% em 31 de dezembro de 2007 era, no período anterior, de 25,9%.
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Empréstimos e Financiamentos (Circulante)
Nossas dívidas de curto prazo com instituições financeiras somavam R$1.051,8 milhões em 31 de dezembro
de 2007 e R$547,0 milhões em 31 de dezembro de 2006, um aumento de 92,3%, em decorrência de captações
para respaldar os dispêndios de capital necessários.
Fornecedores
Nossas dívidas com fornecedores de matérias primas, materiais e serviços necessários a atividade operacional
somavam R$575,6 milhões em 31 de dezembro de 2007 e em 31 de dezembro de 2006 somavam
R$486,5 milhões, aumentando, portanto, 18,3%. Este aumento é justificado pelo crescimento da produção de
carnes (11,4%) e aumento dos principais insumos.
Passivo não circulante
Nosso passivo não circulante somava R$1.376,0 milhões em 31 de dezembro de 2007, uma redução de 4,0% em
relação ao ano anterior, que era de R$1.434,0 milhões. Desse total, 88,2% eram dívidas com instituições financeiras.
Empréstimos e Financiamentos (não-circulante)
Nossas dívidas de longo prazo com instituições financeiras somavam R$1.214,0 milhões em 31 de dezembro de 2007
e R$1.287,1 milhões em 31 de dezembro de 2006, tendo reduzido 5,7%, sendo 72,6% em moeda estrangeira.
Patrimônio líquido
Encerramos o ano de 2007 com patrimônio líquido de R$3.226,0 milhões, enquanto que no final do ano
anterior era de R$2.104,9 milhões. Houve um crescimento de 53,3%, decorrente do aumento de capital em
R$900,0 milhões e do lucro do exercício de R$321,3 milhões, em contrapartida à redução em
R$100,2 milhões referente à remuneração aos acionistas.
PERÍODO DE TRÊS MESES ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2009 EM COMPARAÇÃO AO
PERÍODO DE TRÊS MESES ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2008.
Vendas Líquidas
Nossas vendas líquidas tiveram um aumento de 5,7%, passando para R$2.603,1 milhões nos primeiros três
meses de 2009 comparado aos R$2.461,7 milhões registrados no mesmo período do ano anterior, embora
tenhamos registrado crescimento nos volumes totais comercializados, a receita líquida foi pressionada pelos
descontos adicionais que foram necessários aos clientes, especialmente do mercado externo.
As vendas líquidas do mercado interno cresceram 8,2%, atingindo R$1.487,2 milhões no período de três
meses encerrado em 31 de março de 2009, em comparação com R$1.374,9 milhões no mesmo período de
2008, com crescimento de 22,7% em volume, suportado principalmente pela melhoria de margens
operacionais nas duas principais atividades – carnes e lácteos.
A tabela abaixo discrimina as variações nas vendas líquidas, volumes de venda e preços médios no mercado interno.
Vendas Líquidas
Volume de Vendas
Preços Médios de Venda
1º tri/09 1º tri/08 Var.% 1º tri/09 1º tri/08 Var.% 1º tri/09 1º tri/08 Var.%
(em milhões de reais)
(mil toneladas)
(em reais)
Aves .......................
100,6
97,6
3,0%
31,0
31,9
(2,8)%
3,24
3,06
6,0%
Suínos/bovinos .......
33,6
32,9
2,0%
7,5
9,6
(22,2)%
4,47
3,41
31,1%
Leite(1) ....................
330,8
289,9
14,1%
200,6
166,6
20,4%
1,65
1,74
(5,2)%
Produtos
911,5
871,1
4,6%
220,4
239,4
(7,9)%
4,14
3,64
13,7%
processados(2) ......
110,8
83,4
32,9%
152,9
51,4
197,4%
0,72
1,62
(55,3)%
Outros.....................
1.374,9
8,2%
612,5
499,0
22,7%
2,43
2,76
(11,9)%
Total ...................... 1.487,2
(1)
(2)

Inclui leite fluido e leite em pó.
Inclui processados de carnes, outros produtos processados (lasanhas, pizzas, pão de queijo) e processados lácteos.
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Carnes. As vendas aumentaram 7,9%, com volumes 7,0% menores, enquanto o preço médio ficou 16,0%
superior para amenizar o custo médio 14,9% acima, quando comparado ao mesmo trimestre de 2008. Temos
estrategicamente intensificado a redução de volumes dos produtos in-natura (aves/suínos) nesse mercado
(presença aumentada em função da consolidação da Eleva no ano anterior) registrando queda de 7,3% nos
volumes e receitas 2,8% maiores. O enfoque para a rentabilidade foi destaque nos produtos processados que
cresceram 9,0% em receitas, com preços médios 17,4% superiores, para compensar os custos 14,0% maiores.
Lácteos. Com o mercado mais equilibrado neste ano, especialmente para os produtos de leite fluido, as
margens retornaram a performance que esperávamos para o segmento. As vendas cresceram 14,1%, com
volumes 20,4% superiores. Os preços médios ficaram 6,2% abaixo com custos médios 4,8% inferiores.
Tivemos um aumento de volumes de 20,4% nos leites, incluindo leites fluidos e leite em pó e uma queda de
15,4% nos produtos processados de lácteos.
Produtos processados. Com vendas 4,6% maiores e volumes 7,9% menores, o segmento inclui também outros
produtos processados, que contempla massas, pizzas, margarinas, vegetais, pão de queijo, linha vegetariana à
base de soja, entre outros, vem ganhando presença no mercado interno por sua agregação aos resultados.
Desta forma, os produtos processados, incluindo carnes, lácteos e outros representam 61,3% das receitas do
mercado doméstico. Estamos intensificando o crescimento nesses segmentos visando à melhoria de
rentabilidade e o fortalecimento de nossas marcas no mercado brasileiro.
As exportações atingiram R$1.115,8 milhões, crescendo 2,7% no trimestre comparado ao mesmo trimestre do
ano anterior, mesmo considerando a forte pressão vivenciada no mercado internacional, com redução dos
preços médios em 22,4% em dólares-FOB (Free on Board), quando comparados ao mesmo período do ano
anterior e 22,8% de decréscimo quando analisados em relação aos preços médios do quarto trimestre de 2008.
A tabela abaixo discrimina as variações nas vendas líquidas, volumes de venda e preços no mercado externo.
Vendas Líquidas
1º tri/09 1º tri//08 Var.%
(em milhões de reais)
Aves...............................
708,7
658,0
7,7%
Suínos/bovinos...............
177,6
153,7
15,6%
Leite(1) ............................
4,5
22,7
(80,2)%
Produtos
processados(2) ..............
225,1
252,5
(10,9)%
–
–
–
Outros ............................
2,7%
Total .............................. 1.115,8 1.086,8
(1)
(2)

Volume de Vendas
1º tri//09 1º tri/08 Var.%
(mil toneladas)
199,8
187,1
6,8%
35,3
31,6
11,6%
0,8
2,9 (72,4)%
41,6
–
277,5

45,5
–
267,1

(8,4)%
–
3,9%

Preços Médios de Venda
1º tri/09 1º tri/08 Var.%
(em reais)
3,55
3,52
0,8%
5,03
4,86
3,5%
5,56
7,74
(28,1)%
5,41
–
4,02

5,55
–
4,07

(2,7)%
–
(1,2)%

Leites fluidos e leite em pó.
Inclui processados de carnes, outros produtos processados (lasanhas, pizzas, pão de queijo) e processados lácteos.

Carnes. Em função da conjuntura global, os importadores e o varejo necessitaram promover um ajuste em
seus estoques, diminuindo a demanda pelas importações brasileiras. Este efeito resultou em revisão planejada
de nossos volumes de produção destinados para o mercado externo em 20% no primeiro trimestre. Entretanto,
a pressão de menor demanda resultou em volume maior disponível de produtos brasileiros que seriam
destinados à exportação nas gôndolas dos supermercados no mercado interno, este movimento resultou em
dificuldade de repasse de preços.
Mesmo diante desse cenário, tivemos aumento nos volumes de carnes vendidos em 5,1% e as receitas
cresceram em 5,0%. Entretanto, os preços médios em reais foram 1,6% maiores pelo efeito cambial na
conversão de moeda, que embute a queda abrupta dos preços médios em dólares mencionada acima, não
foram suficientes para compensar a pressão de custos médios 5,6% maiores no trimestre, gerando quedas nas
margens das exportações.
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Foram também necessários repasses de descontos adicionais aos clientes para suportar essa transição. Os
produtos in-natura de carnes cresceram 9,2% e 7,5%, respectivamente em receitas e volumes. Já os
processados ficaram com menor demanda registrando quedas de 8,9% nas receitas e 6,8% em volumes,
principalmente pela menor demanda européia de produtos derivados de peru.
Lácteos – Tivemos uma redução no volume dos produtos embarcados de lácteos de 70,2% e 77,9% em
receitas. Esta queda deve-se à redução significativa do preço médio praticado – 25,9% menor do que no ano
anterior, com custos médios 2,2% superiores, causados principalmente pela menor demanda resultante da
crise internacional e também provocado por estoques mais altos na Nova Zelândia em função do crescimento
da produção neste país.
Produtos processados. Este segmento foi bastante prejudicado em função da conjuntura global, refletindo em
receitas e volumes menores, respectivamente, em 10,9% e 8,4%.
Resultados do período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 nos principais mercados de
atuação:
No que diz respeito aos nossos principais mercados de exportação, os volumes de venda para a Europa foram
menores 6,5%, as receitas decresceram 10,1%. As pressões de demanda e volume impactaram fortemente as
importações desse mercado, sendo este o mercado mais impactado pela recessão. No Oriente Médio o
mercado permanece apresentando melhor demanda, tendo apresentado 17,7% de aumento em volumes, apesar
da queda dos preços médios, as receitas cresceram 12,3%. No Extremo Oriente, a queda de 6,7% nos volumes
ainda se traduziu em melhoria de 4,8% nas receitas em função da recuperação gradativa registrada nos preços
durante o ano. A Eurásia contribuiu com receitas 8,6% menores e volumes 0,6% inferiores, tendo também
sofrido com as conseqüências da crise econômica, principalmente na Rússia, devido à retração de cotas para o
Brasil. Por fim, nos mercados da África, Américas e de outros países, o crescimento foi de 26,3% em receitas
e 5,5% em volumes, com demanda em países da África e para a Venezuela.
Custos das Vendas
Nossos custos de vendas incluem o custo com mão-de-obra em nossas unidades de produção, matérias-primas
e materiais secundários (incluindo milho, farelo de soja, soja, suínos, invólucros para lingüiças,
micronutrientes para ração e outras matérias-primas); embalagem, ovos de criação e de suínos de criação,
transporte de matéria-prima para nossas unidades de produção, e depreciação e amortização relativos a nossas
unidades de produção.
No período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, registramos crescimento superior às receitas
líquidas, 7,4% acima do primeiro trimestre do ano anterior e atingindo R$2,0 bilhões, o custo das vendas
pressionou as margens do trimestre, representando 79,4% das vendas líquidas no período de três meses
encerrado em 31 de março de 2009, ante 78,2% no mesmo período do ano anterior (120 basis points acima).
Essa compressão é elucidada pelos seguintes principais fatores: (i) o aumento gradativo da formação dos
custos durante 2008, especialmente em farelo de soja, embalagens e fretes; (ii) o ajuste de 20% de produção
(destinada às exportações), gerando impactos nos custos de concepção na cadeia produtiva e de ociosidade
industrial pelas paradas técnicas; e (iii) o direcionamento de parcela de produção da unidade de Rio VerdeGO para outras unidades industriais em função do incêndio que ocorreu no complexo industrial.
Lucro Bruto e Margem Bruta
O lucro bruto do trimestre encerrado em 31 de março de 2009 ficou 0,2% menor em relação ao período de três
meses encerrado em 31 de março de 2008, em função dos resultados das vendas e dos custos pressionados,
totalizando R$535,1 milhões ante R$536,4 milhões no primeiro trimestre do ano anterior. Desta forma, a
margem bruta ficou em 20,6% no trimestre encerrado em 31 de março de 2009 contra 21,8% no mesmo
período do ano anterior.
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Despesas Operacionais
As despesas operacionais também comprimiram as margens do trimestre encerrado em 31 de março de 2009
pelo volume de estoques nos armazéns, nessa fase de ajuste de produção em relação à demanda. Atingindo
R$530,9 milhões, as despesas operacionais ficaram 19,2% superiores, representando 20,0% da receita líquida
ante 18,0% no primeiro trimestre de 2008.
As despesas de vendas cresceram 21,8%. As despesas variáveis maiores com armazenagens e distribuição, e
os investimentos em campanhas de marketing colaboraram para este aumento de 230 basis points.
O decréscimo de 8,6% nas despesas administrativas do trimestre encerrado em 31 de março de 2009 em
comparação com o trimestre encerrado em 31 de março de 2008 contribuiu para abrandar a performance
adversa devido aos esforços para a redução de despesas e integração de processos.
Resultado Operacional antes das Despesas Financeiras
O lucro operacional antes das despesas financeiras foi de R$4,2 milhões no período de três meses encerrado
em 31 de março de 2009, registrando 0,2% de margem operacional ante 3,7% no ano anterior. A queda de
95,4% no trimestre encerrado em 31 de março de 2009 foi ocasionada principalmente pelos efeitos da crise
econômica nas exportações e pelo aumento dos custos de produção e despesas comerciais, conforme
explanado acima.
Despesas Financeiras, Líquidas
O endividamento líquido cresceu 55,9% comparado ao primeiro trimestre de 2008, principalmente pela
necessidade de capital de giro para a atividade e para suportar os investimentos do período, cuja geração de
caixa foi pressionada pelos fatores conjunturais. Em função disto, e devido ao ajuste a valor presente,
decorrente da aplicação da lei 11.638 e aos descontos concedidos, as despesas financeiras líquidas subiram de
R$34,5 milhões para R$100,3 milhões – 190,7% maiores, subindo de 1,4% da receita líquida para 3,9% (250
basis points acima).
Imposto de Renda e Contribuição Social
A incorporação da subsidiária Perdigão Agroindustrial, em 28 de fevereiro de 2009, provocou o
reconhecimento de R$132,0 milhões de imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais e base
de cálculo negativa de contribuição social existentes nessa empresa, fazendo com que o imposto de renda e
contribuição social gerassem uma despesa de R$108,3 milhões ante um benefício de R$14,9 milhões
contabilizados no primeiro trimestre de 2008. Esta perda fiscal, apesar de significativa, é compensada pelos
ganhos de sinergias advindos da incorporação da subsidiária na holding, com redução de processos e controles,
além de ganhos tributários com melhor equilíbrio financeiro.
Resultado Líquido
No trimestre encerrado em 31 de março de 2009, apresentamos resultado líquido negativo de R$226,0 , ante
um lucro de R$51,0 milhões no mesmo período de 2008, justificável pelas razões apresentadas nas
performances negativas obtidas nos mercados, pelo aperto de margens resultante do aumento de custos e
despesas comerciais e financeiras, além do efeito da perda do prejuízo fiscal na incorporação da subsidiária
Perdigão Agroindustrial. Desconsiderando este último efeito, o prejuízo seria de R$94,0 milhões.
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EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008, EM COMPARAÇÃO AO
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
Vendas Líquidas
Nossas vendas líquidas tiveram um aumento de 71,8%, de R$6.633,4 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2007 para R$11.393,0 milhões em 2008, em função do bom desempenho das vendas
no mercado, bem como da consolidação dos negócios adquiridos (Eleva, Plusfood e Cotochés). O crescimento
de 71,8% nas vendas líquidas da Companhia no exercício reflete a habilidade de gerenciamento dos negócios
em um panorama de alta volatilidade vivenciado no período. O mercado interno respondeu por 56,4% das
vendas, com receita líquida de R$6.423,8 milhões, valor 84,5% maior do que no ano anterior, especialmente
impulsionado pelas vendas de final de ano, que demonstraram incremento de preço e mix. O mercado externo
movimentou R$4.969,2 milhões, o que representou 43,6% das vendas líquidas, com crescimento de 57,7% em
relação a 2007. Nosso foco estratégico está voltado para a agregação de valor aos produtos, o que se refletiu
em crescimento de 39,5% nas receitas e 26,1% nos volumes. O aumento foi garantido pelos produtos
processados de carnes, lácteos, margarinas, pizzas e pastas, além de outros processados. No entanto,
demonstrando participação reduzida a na composição da receita líquida, de 54,5% para 44,3%, em função da
maior exposição aos produtos commodities de aves, suínos e leite, especialmente pela incorporação da Eleva e
da Cotochés.
Mercado Interno
Em 2008, as vendas líquidas no mercado interno aumentaram 84,5% tendo contribuído para a maior parte do
resultado operacional. As vendas foram de R$6.423,8 milhões em 2008, contra R$3.482,4 milhões em 2007.
Os principais destaques foram os crescimentos nos negócios de carnes, com um aumento de 37,8% nas
receitas, produtos lácteos, crescendo 286,1% em receitas e outros produtos processados, cujo crescimento nas
receitas foi de 56,5% no ano de 2008, em comparação a 2007.
A tabela abaixo discrimina as variações nas vendas líquidas, volumes de venda e preços médios no mercado
interno.

Aves...............................
Suínos/bovinos...............
Leite(1) ............................
Produtos
processados(2) ..............
Outros ............................
Total ..............................
(1)
(2)

Vendas Líquidas
2008
2007
Var.%
(em milhões de reais)
414,9
178,4
132,6
155,2
52,6
195,1
1.475,7
188,6
682,3

Volume de Vendas
2008
2007
Var.%
(mil toneladas)
125,9
47,6 164,6
38,6
13,4 187,4
880,1
127,5 590,1

Preços Médios de Venda
2008
2007
Var.%
(em reais)
3,29
3,75
(12,1)
4,02
3,91
2,7
1,68
1,48
13,4

3.997,5
380,5
6.423,8

1.004,4
218,6
2.267,7

3,98
1,74
2,83

2.849,1
213,7
3.482,4

40,3
78,1
84,5

797,7
184,6
1.170,8

25,9
18,5
93,7

Leites fluidos e leite em pó.
Inclui processados de carnes, outros produtos processados (lasanhas, pizzas, pão de queijo) e processados lácteos.
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3,57
1,16
2,97

11,4
50,3
(4,8)

Carnes. Esta atividade foi responsável por 51,2% das vendas no mercado interno. As vendas líquidas de
carnes para o mercado interno, incluindo produtos de aves (frangos inteiros ou cortes de frango, congelados) e
de cortes suínos e bovinos, aumentaram 37,8% em 2008, principalmente devido à grande participação dos
produtos processados e do aumento de 146,8% nas vendas dos produtos in natura, em decorrência da
consolidação dos negócios da Companhia com a Eleva, o que refletiu em uma redução nas margens durante o
ano. Esta redução é devida parcialmente ao aumento dos custos de produção das principais matérias primas e,
ainda, à produção de aves na planta localizada no estado da Bahia (de propriedade da Eleva), estado onde não
são produzidos grãos e, portanto, depende-se de transporte para aquisição de tais matérias ou de aquisição via
leilão do governo. A Companhia ajustou o processo de produção da Eleva para melhorar tais indicadores e,
gradualmente, seu mix de produtos, os quais são mais voláteis aos preços de commodities.
Lácteos. Esta atividade representou 35,9% das vendas no mercado interno, atingindo um crescimento de
286,1% nas receitas e de 305,7% em volume durante o ano. Os produtos processados derivados do leite
apresentaram crescimento de 103,5% e 64,5% em receita e volume, respectivamente. No entanto, o aumento
no preço médio de tais produtos não foi suficiente para compensar os altos custos médios de produção em
relação ao preço do leite adquirido dos produtores durante o ano. As vendas de leite UHT, incluindo longavida, pasteurizado e em pó, cresceram 682,3% em volume, em decorrência da consolidação das produções da
Eleva e da Cotochés. Adicionalmente, o mercado de leite em pó também foi afetado por uma super-oferta em
função da produção mundial, que reduziu os preços, levando a Companhia a promover uma revisão dos
volumes de leite fluido e um ajuste dos custos de produção para recompor as margens do produto. Essas
medidas tiveram efeito positivo sobre os resultados do último trimestre do ano.
Outros produtos processados. Compostos por massas, pizzas, margarinas, vegetais, pão de queijo, linha vegetariana à
base de soja, entre outros, estes itens cresceram 56,5% em receitas e 69,6% em volumes, com a inclusão de margarinas
desde agosto do ano passado. A queda de preço médio em relação ao ano anterior se justifica pela mudança de mix,
com a introdução dos produtos de margarinas que agregam boa margem de contribuição ao portfólio.
Processados. Estes produtos representaram 62,2% das receitas totais apuradas no mercado interno,
correspondendo a um crescimento de 40,3% e 25,9%, em receitas e volumes, respectivamente, contribuindo
significativamente para as margens operacionais. O decréscimo de participação relativa se deve ao aumento
do volume absorvido de carnes e leites (in-natura).
Mercado Externo
As exportações cresceram 57,7% em receitas, com volumes totais comercializados 34,8% superiores, com
destaques obtidos nos principais mercados, especialmente no Oriente Médio, Extremo Oriente, Eurásia,
Europa, África e América do Sul, devido a demanda por proteínas do Brasil, permitindo obtermos uma boa
performance neste mercado, reduzindo o impacto gerado pelo aumento de custos até setembro e com reflexos
positivos para a melhoria das margens.
Encerramos o ano de 2008 com vendas líquidas no mercado externo de R$4.969,2 milhões, 57,7% superior a 2007.
Os preços médios cresceram 17,0% em 2008. A tabela abaixo discrimina as variações nas vendas líquidas,
volumes de venda e preços no mercado de exportação.

Aves ..............................
Suínos/bovinos ..............
Leite(1) ...........................
Produtos
processados(2) .............
Outros............................
Total .............................
(1)
(2)

Vendas Líquidas
2008
2007
Var.%
(em milhões de reais)
3.000,1 1.858,2
61,5
817,3
528,4
54,7
106,8
–
–

Volume de Vendas
2008
2007
Var.%
(mil toneladas)
767,0
555,2
38,2
142,2
120,4
18,1
12,7
–
–

Preços Médios de Venda
2008
2007
Var.%
(em reais)
3,91
3,35
16,9
5,75
4,39
31,0
8,41
–
–

1.045,0
–
4.969,2

191,8
–
1.113,7

5,45
–
4,46

764,4
–
3.151,0

36,7
–
57,7

150,6
–
826,2

27,4
–
34,8

Leites fluidos e leite em pó.
Inclui processados de carnes, outros produtos processados (lasanhas, pizzas, pão de queijo) e processados lácteos.
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5,08
–
3,81

7,3
–
17,0

Carnes. As receitas de carnes representaram 97,3% das exportações, com vendas 53,7% superiores em
receitas e 32,9% maiores em volumes. Os volumes de produtos processados de carnes cresceram 25,5%,
incluindo também a aquisição da Plusfood. Os produtos in-natura de aves e suínos cresceram 34,6% no ano,
incorporando a consolidação da Eleva.
Lácteos. Nos produtos lácteos, registramos R$127,3 milhões de receitas, com 15,8 mil toneladas exportadas,
basicamente composto de leite em pó, queijos e manteigas.
Produtos processados. Os produtos processados representaram 21,0% das exportações e cresceram 36,7% em
receitas e 27,4% em volume.
Foram necessários ajustes de preços no decorrer do ano para compensar parcialmente a pressão das margens,
causada pelo aumento desproporcional nos custos de matéria-prima comparado ao ano anterior. Os preços
médios apresentaram um aumento de 24,7% em dólares-FOB (Free on Board) comparados ao ano anterior.
Contudo, o cenário adverso do quarto trimestre inverteu os esforços eminentes delineados, em função dos
seguintes principais fatores: (i) queda acentuada de preços internacionais, no último trimestre, 15,2% menor
em dólares-FOB, comparada ao terceiro trimestre, em função do ajuste de nível de estoques nos importadores
pela dificuldade de obtenção de crédito para capital de giro; (ii) as enchentes que acometeram os portos
catarinenses – localizados no sul do Brasil – provocando a necessidade imediata de remanejamento das
exportações dos portos de Navegantes e Itajaí para os portos de São Francisco, Paranaguá e Rio Grande, o que
resultou em redução de embarques no mês de novembro, não totalmente compensados até o final do ano.
Em reais, os preços médios de carnes aumentaram 15,7% com o custo médio 18,7% superior, comparando com o
mesmo período do ano anterior, considerando a variação do câmbio de 32% no período.
Resultados de 2008 nos principais mercados de atuação
No que diz respeito aos nossos principais mercados de exportação, os volumes de venda para a Europa aumentaram
5,2% e as receitas 18,1% em 31 de dezembro de 2008 quando comparado ao mesmo período em 2007,
considerando o volume incorporado da Plusfood. Entretanto, o mercado europeu esteve contido em termos de
demanda para produtos congelados importados por parte das indústrias, com abastecimento maior de produtos
resfriados, cuja produção local foi incrementada, devido à preferência regional. Os volumes de venda para o
Oriente Médio cresceram 50,1%, enquanto as receitas cresceram 79,0%. Este mercado registra importantes
aumentos em vários países, sendo que avigoramos também nossa presença com o aumento da capacidade de
produção, resultante da aquisição da Eleva. Os volumes de vendas para o Extremo Oriente cresceram 16,8% em
2008, enquanto as vendas foram 45,4% maiores quando comparadas a 2007. Obteve destaque o mercado japonês,
que demonstrou boa demanda em função da redução dos volumes de cozidos da China. A oferta excedente
aumentou os estoques deste mercado, o que, aliado aos efeitos da crise, pressionou as negociações, mostrando
sinais de alta volatilidade, com preços no mercado local em queda. A China reabriu para importações de frango do
Brasil, o que tende a ser uma oportunidade adicional para as exportações brasileiras em 2009. Os volumes de
vendas para a Eurásia aumentaram 4,9% e as vendas 46,8% quando comparados os anos de 2007 e 2008,
principalmente pela incorporação, neste mercado, de nossas unidades produtivas de suínos e de bovinos autorizadas
para a exportação, especialmente para o mercado russo, o qual vinha demandado importantes volumes de proteínas
até setembro, com melhoria de preço, em função da chegada do inverno e das comemorações de final de ano.
Finalmente, o volume de vendas para a África, Américas e outras regiões cresceu significativamente em 145,6% e
as vendas aumentaram 227,6%, principalmente em função da demanda por frango inteiro e outras proteínas animais,
principalmente carne bovina, com uma melhoria no mix, o que permitiu o ganho de receitas nestes mercados. Os
principais incrementos se deram em Angola, no Egito, Moçambique, Uruguai e Venezuela.
Custos das Vendas
O custo das vendas cresceu 81,4%, passando de R$4.760,1 milhões em 2007 (representando 71,8% da receita
líquida) para R$8.634,1 milhões em 2008 (representando 75,8% da receita líquida). O ano de 2008 foi
marcado pela alta desconexão dos custos praticados no mercado, em relação às principais matérias-primas
(milho, farelo de soja, leite e bovino).
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Embora tenham sido registradas quedas gradativas nos preços registrados na bolsa de Chicago – CBOT, para
o milho e para a soja, e a safrinha brasileira de milho tenha permitido registrar o dobro de estoque final para
esta commodity, estes grãos sofreram forte pressão no primeiro semestre, o que refletiu em custos maiores de
produção até o final do terceiro trimestre de 2008. Além disso, tivemos o efeito cambial no último trimestre
de 2008. Em função da expansão dos negócios, o peso destas commodities tem atualmente um menor reflexo
na composição total de custos da Companhia.
O leite, outra matéria-prima importante na composição dos custos para os produtos lácteos, registrou queda de 1,8%
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, em relação ao ano anterior, e de 7,3% entre o terceiro e
o quatro trimestre deste ano, ajustando parcialmente estes preços de captação, que se encontravam acima dos
patamares normais, devido à maior procura por parte dos produtores, especialmente para produção de leite longa
vida (UHT), mas, acumulou até setembro uma forte alta, comprimindo as margens dos produtos de leite fluido.
Além disso, outros custos de produção como materiais secundários, embalagens, fretes e mão-de-obra,
principalmente em função dos dissídios salariais, contribuíram para o aumento dos custos das vendas, acima
do patamar de acréscimo nas receitas líquidas.
Lucro Bruto e Margem Bruta
Em virtude do expressivo desempenho de vendas obtido, adicionado aos negócios incorporados, tivemos um
crescimento de 47,3% no lucro bruto do ano, com R$885,6 milhões somados ao resultados de 2008, totalizando
R$2.758,9 milhões de lucro bruto comparado a R$1.873,3 milhões no ano anterior. Conforme já explanado, devido
aos aumentos contabilizados nos custos produção, a margem bruta passou de 28,2% para 24,2% no ano de 2008.
Despesas Operacionais
As despesas operacionais merecem destaque no ano, por sua melhoria expressiva de desempenho (2,7 pontos
percentuais), mesmo considerando os fatores adversos ocorridos, resultando em 18,0% da receita líquida
contra 20,7%, graças ao incremento das vendas.
É ponto de destaque a margem de contribuição gerada pelos novos negócios, respaldando a redução das
despesas comerciais no ano de 19,3% para 16,6% da receita líquida. Este desempenho foi registrado, não
obstante os aumentos das despesas comerciais variáveis devidos aos maiores custos de fretes, armazenagens e
portuários, os quais foram intensificados, no último trimestre, pelas sérias conseqüências provocadas pelas
enchentes nos portos de Itajaí e Navegantes, em Santa Catarina, danificando estes portos, o que nos levou a
promover o direcionamento de todas as nossas exportações, concentradas naquela região, para outros três
portos: Rio Grande (RS), Paranaguá(PR) e São Francisco (SC).
No acumulado do ano, as despesas operacionais ficaram 49,7% acima, sendo que as despesas comerciais
cresceram 47,9% e as despesas administrativas 82,61%, considerando neste montante, além dos negócios
absorvidos, as rescisões advindas das aposentadorias de executivos, de acordo com o plano de sucessão,
amplamente divulgado, além da reestruturação administrativa ocasionada pelas aquisições.
Lucro Operacional Antes de Despesas Financeiras
Nosso lucro operacional antes das despesas financeiras e outros resultados operacionais foi 40,6% superior,
um ganho de R$204,6 milhões no ano, passando o resultado operacional de R$503,9 milhões para
R$708,5 milhões, com margem de 6,2% no ano ante 7,6% registrada no ano anterior.
Despesas Financeiras
As despesas financeiras registraram crescimento, passando de R$105,4 milhões em 2007 para
R$630,3 milhões em 2008, devido à alteração de cenário cambial, que resultou numa elevação da taxa de
câmbio (R$/US$) em torno de 32% em relação ao fechamento do câmbio no ano, comparado com o ano
anterior. Contabilizamos o efeito (sem desembolso de caixa) deste impacto sobre a nossa exposição cambial
líquida média, totalizando R$416,0 milhões no ano, de despesas financeiras incididas deste efeito cambial. A
compensação deste efeito cambial é compatibilizada gradativamente pelos embarques de exportações.
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A Companhia considera todos os ativos e passivos indexados ao dólar em sua exposição líquida, que, ao final do
período totalizava US$821 milhões, protegendo o remanescente através de instrumentos financeiros, como operações
de balcão (swap e NDF) e operações de BM&F, considerando a proteção total da dívida cambial de curto prazo.
O endividamento líquido, composto pela dívida bruta total menos as aplicações financeiras, aumentou em
690%, representando R$3,4 bilhões, concentrado no longo prazo. Os dispêndios necessários para os
investimentos e aquisições resultaram em uma maior tomada de empréstimos devido ao aumento dos
investimentos em capital de giro aliado à menor geração operacional de caixa no primeiro semestre de 2008,
pela conjuntura de pressão mundial de custos de produção, mesmo ponderando a boa performance de receitas,
o que, aliado ao efeito cambial na dívida indexada, elevou a dívida líquida em relação à geração EBITDA de
0,5 vez para 2,9 vezes no ano, considerando que o ano de 2007 refletia a oferta primária realizada para a
aquisição da Eleva, nas aplicações financeiras.
A posição financeira da Companhia é segura e confortável, tendo sido promovido o alongamento da dívida de
curto prazo, com vencimentos suportáveis previstos para o final de 2008 e para 2009. Permitindo, desta forma,
a continuidade dos planos esquematizados para investimentos, propiciando o crescimento continuo e
sustentado, apesar das inversões geradas no mercado de crédito, pelo colapso mundial financeiro
desencadeado pela economia americana.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Em função da parcela amortizada no exercício de 2008 atribuída ao ágio das aquisições, pelo efeito do
impacto da desvalorização cambial nas despesas financeiras e dos juros sobre capital próprio apropriados, o
imposto de renda do ano totalizou R$255,3 milhões positivos, comparados a despesa de R$32,1 milhões.
Resultado Líquido
Em presença do acima exposto, o resultado líquido do ano de 2008 ficou em R$54,4 milhões, contra um resultado
líquido de R$321,3 milhões obtido no ano de 2007, uma redução de 83,1%. O bom desempenho das operações, que
refletiu em margens apropriadas, não foi suficiente para suavizar os impactos da desvalorização cambial nas despesas
financeiras e o efeito decorrente do ágio (ambos sem desembolso de caixa). Desconsiderando a parcela amortizada do
ágio, o resultado líquido seria de R$155,4 milhões no ano. No montante de R$213,4 milhões no ano, contabilizados na
rubrica de Outros Resultados Operacionais, foi apropriada a parcela de ágio, pertinente ao exercício e relativo as
aquisições realizadas, totalizando R$153,0 milhões, 71,7% deste montante. Também foram absorvidas as despesas
com custos rescisórios pela descontinuidade dos contratos com CCL e CCPL dos negócios de lácteos, decisão esta
tomada para otimizar custos e processos das operações no montante de R$62,2 milhões.
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 EM COMPARAÇÃO AO
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
Vendas Líquidas
Nossas vendas líquidas tiveram um aumento de 27,3%, passando de R$5.209,8 milhões em 2006 para
R$6.633,4 milhões em 2007, suportadas pelo crescimento nos negócios de carne, tanto no mercado doméstico
como no de exportações. Este item foi também impulsionado pela total integração das atividades de produção de
laticínios de Batávia, além dos negócios de processamento de carne bovina e margarina, adquiridos durante o
ano de 2007. As vendas líquidas foram divididas em 52,5% para o mercado interno e 47,5% para o mercado
externo.
Mercado Interno
As vendas domésticas líquidas aumentaram em 24,7%, totalizando R$3.482,3 milhões em 2007, R$2.793,0 milhões
em 2006, devido ao aumento nos volumes de aves, carne bovina/suína e alimentos processados de carne, inclusive
as operações de laticínios e margarinas. Os produtos elaborados/processados de carnes obtiveram um aumento de
15,1% em receitas e 10,5% em volumes, com destaque para os produtos congelados, industrializados e aves
especiais. Os produtos in-natura, foram redirecionados para o mercado externo, registrando uma queda de 32,7%
em volumes e 5,1% em receitas, contrário ao que ocorreu no ano de 2006, quando, devido a questões relacionadas à
gripe aviária, os produtos commodities tiveram que ser vendidos no mercado interno.

126

Continuamos a concentrar nossa estratégia em estruturar nossas operações sobre produtos com maior valor
agregado. Isto, combinado com um cenário doméstico mais favorável, deu ensejo a que os produtos processados
viessem a representar 81,8% do total de vendas líquidas ao mercado doméstico, totalizando R$2.849,1 bilhões no
ano, um crescimento de 25,1% na receita de vendas, e de 22,3% no volume.
A melhoria nos preços médios, durante o ano, colaborou adicionalmente com o bom desempenho e as
margens de lucro das vendas, tendo o preço médio das carnes e dos laticínios aumentado, respectivamente, em
8,2% e 8,6%. Inversamente, os custos médios foram 3,1% maiores, aumentando 3,3% no caso das carnes, e
2,9% nos laticínios.
A tabela abaixo demonstra as variações nas vendas líquidas, volumes de venda e preços médios no mercado interno.

Aves ..............................
Suínos/bovino................
Leite(1) ...........................
Produtos
processados(2) .............
Outros............................
Total .............................
(1)
(2)

Vendas Líquidas
2007
2006
Var.%
(em milhões de reais)
178,4
189,6
(5,9)
52,6
56,6
(7,1)
188,6
101,0
86,7

Volume de Vendas
2007
2006
Var.%
(mil toneladas)
47,6
72,8
(34,6)
13,4
17,9
(25,1)
127,5
73,4
73,7

Preços Médios de Venda
2007
2006
Var.%
(em reais por Kg)
3,75
2,61
43,7
3,91
3,16
23,7
1,48
1,38
7,2

2.849,1
213,6
3.482,3

797,7
184,6
1.170,8

3,56
–
2,97

2.276,7
169,1
2.793,0

25,1
26,4
24,7

652,0
65,6
881,8

22,3
–
32,8

3,49
–
3,21

2,0
–
(7,5)

Leites fluidos e leite em pó.
Inclui processados de carnes, outros produtos processados (lasanhas, pizzas, pão de queijo) e processados lácteos.

Aves. As vendas domésticas líquidas de produtos avícolas (cortes e inteiros congelados) diminuíram em 6,3%
em 2007, de R$189,6 milhões para R$178,4 milhões, principalmente em decorrência de uma redução de
34,6% no volume das vendas em 2007, em comparação a 2006, em virtude de nossa decisão de direcionar
nossos produtos para os mercados de exportação, onde a demanda estava aumentando, em contraste ao
cenário de 2006, onde, devido a questões de erupções de gripe aviária, os produtos desse tipo, destinados ao
mercado de exportação, tiveram que ser vendidos no mercado doméstico. A redução nos volumes de venda foi
parcialmente compensada por um aumento nos preços médios de venda de 43,7%, de R$2,61 para R$3,75.
Suínos e Bovinos. As vendas domésticas líquidas de cortes de suínos e bovinos diminuíram em 7,6% para
R$52,6 milhões, de R$56,6 milhões em 2006, principalmente em virtude de uma redução de 25,1% nos volumes de
venda, parcialmente compensada por um aumento de 23,7% nos preços médios de venda. A redução nos volumes de
venda foi principalmente devida à nossa decisão de aumentar a produção de produtos alimentícios processados para os
nossos mercados de exportação, para atender a maior demanda destes produtos nesses mercados.
Leite. As vendas domésticas líquidas de leite aumentaram em 86,7% para R$188,6 milhões, de R$101milhões
em 2006, principalmente porque começamos a vender leite somente a partir de junho de 2006, após a aquisição
do controle de Batávia. Além disso, os preços médios de venda de leite também aumentaram no período.
Produtos processados. As vendas domésticas de alimentos processados aumentaram em 25,1% de R$2.276,7 milhões
em 2006 para R$2.849,1 milhões em 2007, principalmente devido a um aumento de 22,3% nos volumes de venda de
alimentos processados de carne, inclusive laticínios processados, margarina e outros produtos, sendo o destaque para
especialidades de aves juntamente com produtos especiais e congelados. Acreditamos que um aumento na renda per
capita dos brasileiros contribuiu para uma elevação no consumo doméstico de alimentos. Adicionalmente, em agosto
de 2007, adquirimos da Unilever as marcas de margarina Doriana, Delicata e Claybon, firmamos um empreendimento
conjunto com Unilever para administrar as margarinas das marcas Becel e Becel ProActiv no Brasil, e consolidamos
os resultados das operações de laticínios de Batávia para todo o ano de 2007, em comparação há somente sete meses
em 2006, todos os quais contribuíram para nossas vendas líquidas em 2007.
Outros. As vendas líquidas de farelo de soja, farinha de soja e ração animal para o mercado interno foram
26,4% superiores em 2007, principalmente devido à maior produção de produtos de carnes, refletindo em
aumento na produção deste item.
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Mercado Externo
As vendas líquidas de exportação atingiram R$3.151,0 milhões em comparação a R$2.416,7 milhões,
aumentando a receita em 30,4% durante o ano, principalmente em virtude do crescimento dos volumes de
venda e dos preços médios de venda, a despeito do impacto da valorização do Real, de mais de 17% em
relação ao Dólar americano, e impulsionadas por uma melhoria significativa na demanda de proteína,
juntamente com as vantagens competitivas dos custos brasileiros de produção.
Os preços médios aumentaram gradualmente, registrando um aumento de 24,8% em termos FOB, em dólares
americanos, em 2007, em comparação a 2006. O crescimento do quarto trimestre em comparação ao terceiro
trimestre de 2007 foi de 7,3% enquanto houve um aumento de 29% em comparação ao mesmo trimestre de 2006.
O preço médio, em Reais, do ano, foi 9,9% maior, contra custos médios 5,3% maiores. No quarto trimestre, os
preços aumentaram em 5,2% em comparação a um aumento médio de custo de 8,7%, refletindo a valorização do
Real em relação às taxas de câmbio estrangeiro para as exportações e o impacto da elevação dos preços de grãos
sobre as vendas dos produtos para o exterior, cujo resultado final foi uma pressão sobre as margens.
A tabela abaixo demonstra as variações nas vendas líquidas, volumes de venda e preços médios no mercado
de exportação.

Aves ..................................
Suínos/bovino....................
Produtos processados ........
Outros................................
Total .................................

Vendas Líquidas
2007
2006
Var.%
(em milhões de reais)
1.858,2 1.326,7
40,1
528,4
568,4
(7,0)
764,4
521,6
46,5
–
–
–
3.151,0 2.416,7
30,4

Volume de Vendas
2007
2006
Var.%
(mil toneladas)
555,2
457,4
21,4
120,4
125,8
(4,2)
150,6
113,2
33,0
–
–
–
826,2
696,4
18,6

Preços Médios de Venda
2007
2006
Var.%
(em reais por Kg)
3,35
2,90
15,4
4,39
4,52
(2,9)
5,08
4,61
10,2
–
–
–
3,81
3,47
9,8

Aves. As vendas líquidas de exportação de produtos avícolas aumentaram em 40,1% para R$1.858,2 milhões
em comparação a R$1.326,7 milhões em 2006. Exportamos um total de 555,2 milhares de toneladas de carne
de aves em 2007, um aumento de 21,4% em comparação ao mesmo período em 2006, com preços médios em
reais 15,5% maiores, refletindo o retorno gradual aos níveis de venda anteriores em nossos mercados de
exportação, após a significativa redução nas exportações, no primeiro semestre de 2006, causada pelos receios
de gripe aviária.
Suínos e bovinos. As vendas líquidas de exportação de produtos suínos e bovinos diminuíram em 7%, com
uma redução de 4,3% nos volumes de venda de suínos e bovinos, e 2,9% nos preços médios de venda,
principalmente em virtude da interdição russa à importação de produtos suínos brasileiros, exceto os
provenientes do Estado do Rio Grande do Sul, e desde outubro de 2007, do Estado de Goiás, onde temos
fábricas para atender o mercado russo. No caso do mercado de bovinos, substituímos a produção de terceiros
por nossa própria produção, através da aquisição de uma unidade de processamento em Mirassol D'oeste, no
Estado de Mato Grosso, com uma capacidade atual de abate de 500 cabeças/dia, cuja taxa de abate deve ser
aumentada para 2 mil cabeças/dia antes do final de 2008.
Produtos processados. As vendas líquidas de exportação de alimentos processados aumentaram 46,5% em
2007, principalmente devido a um aumento de 33% nos volumes de venda, refletindo a estratégia de
incrementar este negócio no mercado exterior, e considerando um aumento de 10,2% nos preços médios de
venda, em comparação ao exercício anterior. Concentramo-nos em vender produtos com maior valor
agregado aos nossos mercados de exportação, especialmente na Europa.
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Resultados de 2007 nos principais mercados de atuação
No que diz respeito aos nossos principais mercados de exportação, na Europa a consistente recuperação do
consumo, associada ao aumento mundial nos preços do milho, combinada com uma redução nos
investimentos dos produtores locais, foram fundamentais para a elevação dos preços, refletindo o crescimento
de 18,9% no volume de exportações, e 35,8% na receita, para o exercício de 2007. As quotas de comércio,
estabelecidas pela União Européia, permitindo tarifas de importação mais baixas sobre as importações do
Brasil - peito de frango salgado, peito de peru, e frango preparado e processado - entraram em vigor em julho
de 2007. O aumento de 21,6% nos volumes de venda para o Oriente Médio, e de 41,6% na receita, refletiram
a melhoria de preços e de demanda nesse mercado. No Extremo Oriente, os volumes aumentaram em 20,5%
com receitas 28% maiores, refletindo o bom desempenho reportado nos mercados asiáticos. A exceção foi a
situação que prevaleceu na China, com relatórios de erupções da doença de orelha azul em porcos, e casos de
gripe aviária na população de patos no sul da China. Isto causou alguma instabilidade no mercado de Hong
Kong. Os volumes de venda na Eurásia aumentaram em 16,2% com uma receita de exportação 16% maior.
Pudemos reportar apenas um desempenho modesto neste mercado em virtude da interdição russa sobre a
exportação de suínos brasileiros, com a única exceção feita as exportações do Estado do Rio Grande do Sul.
Até setembro, a Ucrânia também colocou restrições as importações de suínos para a indústria de carne de
porco, e para a qual incidem menores direitos de importação. Os mercados da África, Américas, e de outros
países reportaram um crescimento de 10,4% no volume e 21,1% na receita de vendas, embora a velocidade
com que aumentaram os custos, especialmente no fim do ano, impediu que fossem totalmente repassados aos
preços. Foi registrada boa demanda no mercado africano, e a retomada dos negócios com a Venezuela ajudou
a suportar o crescimento geral nesses mercados.
Custo de produtos vendidos
O custo de vendas aumentou em 23,1%, de R$3.865,7 milhões para R$4.760,1 milhões. O crescimento menor
no custo de vendas, em comparação ao desempenho das vendas líquidas para o ano, foi instrumental no ganho
de 240 pontos de base na margem bruta – alcançado, em grande parte, devido à aquisição de novos negócios,
ao monitoramento dos custos de produção, e aos ganhos de produtividade nas atividades já consolidadas da
Companhia. Isto foi conseguido apesar da menor receita de exportação, em face da valorização do Real na
taxa de câmbio estrangeiro.
Os preços das matérias primas mais importantes elevaram-se abruptamente no Chicago, Board of Trade (Junta
de Comércio de Chicago), com um aumento de 42,4% na soja e de 56,4% no milho. Isto repercutiu sobre os
preços praticados no Brasil, resultando num aumento médio de 16% e 26,4%, respectivamente, na soja e
no milho. À luz deste cenário, os custos das matérias primas foram pressionados, especialmente no último
trimestre do ano. Esses custos afetaram consideravelmente os produtos que vendemos, embora parcialmente
compensados pela incorporação das novas atividades de produtos de laticínios e bovinos, além de um
portfólio com um conteúdo mais abundante de produtos processados de maior valor agregado. O custo de
obtenção de leite também sofreu uma espiral ascendente, os preços tendo aumentado em 25,7% no ano, e
19,1% no último trimestre, basicamente devido à menor disponibilidade e a um aumento nos custos de
produção no mundo todo. Como resultado, o custo de vendas subiu 23,1% no ano.
Lucro Bruto e Margem Bruta
A margem bruta expandiu-se de 25,8% para 28,2% para o ano, representando um crescimento de 39,4% no
lucro bruto em 2007, de R$1.873,3 milhões, sobre R$1.344,1 no exercício anterior, um resultado do bom
desempenho reportado nos mercados domésticos e de exportação e os negócios recentemente consolidados,
particularmente os produtos de laticínios e margarinas.
Despesas Operacionais
As despesas operacionais também contribuíram para o bom desempenho anual da Companhia como reflexo
da captura de sinergias dos novos negócios. Com um crescimento absoluto de 18,8% durante o ano, as
despesas operacionais foram equivalentes a 20,7% das vendas líquidas do ano, em comparação a 22,2% para
2006, totalizando R$1.369,4 milhões em comparação com R$1.152,7 milhões em 2006.
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A margem de contribuição gerada pelos novos negócios ajudou a reduzir as despesas comerciais do ano, de
20,6% para 19,3% das vendas líquidas, registrando um aumento nominal de 19,4%. Isto foi conseguido a
despeito dos custos inerentemente maiores de frete e distribuição, incluindo aqui as greves dos fiscais
agrícolas, e os investimentos em marketing, particularmente as novas campanhas de propaganda das marcas
Perdigão e Batavo. A terceirização parcial da distribuição a um operador logístico, e a distribuição a áreas
mais remotas, também aumentou os custos indiretos comerciais. Em 2007, as despesas comerciais
representaram 19,6% das vendas líquidas, em comparação ao ano anterior 20,6%, considerando a nova
campanha de propaganda para Perdigão e Batavo liberada no quarto trimestre de 2007.
O crescimento das operações também se refletiu nas despesas gerais e administrativas e honorários da
administração, que foram proporcionalmente menores em relação as vendas líquidas, declinando de 1,6% para
1,4% no ano – um crescimento nominal de 10,4%.
Lucro Operacional antes de Despesas Financeiras
À luz deste cenário, reportamos um rendimento operacional, antes das despesas financeiras, totalizando
R$503,9 milhões, um ganho de 163,3% em comparação a 2006. A margem operacional foi de 7,6%, contra os
3,7% reportados para o mesmo período do ano precedente, um período em que fatores adversos acerca de
erupções de gripe aviária estiveram impactando a indústria avícola no mundo todo.
Despesas Financeiras
A Companhia registrou um declínio, nas despesas financeiras, de 18,5%, um resultado das mudanças na
gestão da exposição de câmbio estrangeiro à luz do volume de exportações, e o aumento nos investimentos de
caixa. Isto permitiu-nos gerir nossa posição financeira de forma a suportar os requisitos de investimento e
capital de giro da Companhia, incorporando também, em nosso fluxo de caixa, os desembolsos para as
aquisições anunciadas durante o ano.
No último trimestre, registramos um aumento de 4% nas despesas financeiras. Isto foi amplamente decorrente
das despesas financeiras de R$29,8 milhões, oriundos da colocação, subscrição, taxas e outras despesas
referentes à oferta primária de ações, em dezembro de 2007. A oferta resultou em R$900 milhões de fundos
adicionais, alocados principalmente para liquidar a parcela de 46% em dinheiro da aquisição de Eleva.
A forte geração de recursos financeiros das atividades comerciais, e os fundos adicionais levantados através
das ofertas primárias no final de 2006 e 2007, sustentaram os desembolsos de caixa necessários para os
requisitos de despesas de capital e os novos negócios. Assim, fomos capazes de reduzir nossa dívida líquida
em 32,3% durante o ano, de R$633,5 milhões para R$428,9 milhões.
Imposto de Renda e Contribuição Social
O imposto de renda e a contribuição social eliminaram os efeitos de juros sobre o capital e a revisão da provisão para
imposto de renda e contribuição social, sobre perdas de impostos e a base negativa de cálculo da subsidiária integral
Batávia. A despesa de imposto de renda e contribuição social foi de R$32,1 milhões em 2007, contra um crédito de
imposto de renda e contribuição social de R$61,6 milhões em 2006, principalmente devido ao aumento nos
rendimentos antes dos impostos e participação nos lucros, que totalizou R$383,8 milhões em 2007, em comparação a
R$74,3 milhões em 2006. Além disso, em 2007, a subsidiária Batávia reverteu totalmente a provisão de valorização de
R$26,1 milhões referente a créditos de impostos diferidos, relativos a perdas de impostos acumuladas até 2004, em
virtude da finalização da reestruturação organizacional. Em 2006, a Companhia também registrou os benefícios fiscais
dos impostos de renda e contribuição social do Plano Verão, no valor de R$33,4 milhões.
Lucro Líquido / Prejuízo
Nosso lucro líquido foi de R$321,3 milhões, contra R$117,3 milhões, um aumento de 173,9%, com a margem
líquida subindo de 2,3% em 2006, para 4,8%. Esses resultados melhores podem ser atribuídos ao bom
desempenho no mercado doméstico e de exportação, em conjunto com o monitoramento e gerenciamento dos
custos e despesas da Companhia, e à diversificação, desenvolvida estrategicamente para gerar ganhos reais e
efetivos, com foco na atenuação dos riscos das operações.
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LIQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL
Nossas principais necessidades de caixa estão relacionadas ao serviço da nossa dívida, despesas de capital (tanto
no que diz respeito a ativos fixos quanto a custos de início de operações referentes a programas de expansão) e
pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio. Nossas principais fontes de caixa têm sido o fluxo de
caixa proveniente de atividades operacionais bem como empréstimos e demais financiamentos e vendas de
títulos provenientes de aplicações financeiras. Cremos que tais fontes de caixa serão suficientes para atender às
necessidades de capital de giro atuais e futuras.
Fluxo de Caixa Proveniente de Atividades Operacionais
Tivemos fluxo de caixa operacional líquido consolidado negativo nas atividades operacionais de R$24,0 milhões
no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, e R$218,7 milhões no mesmo período de 2008,
principalmente em razão do resultado negativo no montante de R$226,0 milhões, neste trimestre. No trimestre
anterior o resultado positivo de R$51,0 milhões foi absorvido pela necessidade de capital de giro.
Tivemos fluxo de caixa líquido proveniente de atividades operacionais de R$634,6 milhões em 2008, em
comparação a R$337,5 milhões em 2007. Este aumento significativo de nosso fluxo de caixa operacional
líquido decorreu principalmente do aumento de R$176,3 milhões em depreciação, amortização e exaustão, do
aumento de R$131,5 milhões em amortização de ágio e do aumento de R$1.074,0 milhões em juros e variação
cambial apropriados e não pagos.
Tivemos fluxo de caixa operacional líquido consolidado proveniente de atividades operacionais de
R$337,5 milhões em 2007, em comparação a R$203,0 milhões em 2006. O aumento do fluxo de caixa proveniente
de atividades operacionais decorreu principalmente do aumento de R$204,1 milhões no resultado líquido de 2007;
aumento de R$47,7 milhões da depreciação, amortização e exaustão, além do aumento de R$44,1 milhões de
participações do resultado a ser pagos no início de 2008; parcialmente compensados pelo aumento de
R$162,7 milhões em estoques devido principalmente a margarinas, dado o início das operações da companhia neste
negócio; matérias-primas, insumos e embalagens devido ao crescimento orgânico da companhia em 2007 e ainda,
R$109,0 milhões de juros e variação cambial apropriados e não pagos no exercício de 2007.
Nosso capital de giro era de R$2.537,0 milhões em 31 de março de 2009 comparado a R$1.493,0 milhões em
31 de março de 2008, principalmente devido a incorporações ocorridas no primeiro trimestre de 2009 e
crescimento orgânico da Companhia.
Nosso capital de giro era de R$2.904,3 milhões em 31 de dezembro de 2008 em comparação a
R$1.827,0 milhões em 31 de dezembro de 2007. Este aumento deveu-se principalmente às aquisições
ocorridas durante o ano de 2008 e crescimento da Companhia.
Nosso capital de giro era de R$1.827,0 milhões em 31 de dezembro de 2007 comparado a R$1.500,0 milhões
em 31 de dezembro de 2006. Este aumento deveu-se principalmente ao aumento de R$771,4 milhões em
disponibilidades e equivalentes (devido a entrada de caixa derivado da oferta primária de ações realizada em
dezembro de 2007), parcialmente compensado pelo aumento da dívida de curto prazo de R$504,8 milhões.
Fluxo de Caixa Proveniente de Atividades de Investimento
No período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, utilizamos R$126,6 milhões de caixa líquido em
atividades de investimento, em comparação a R$685,4 milhões no mesmo período de 2008. No período de três
meses encerrado em 31 de março de 2009, o caixa investido em atividades de investimento foi destinado,
principalmente, a investimentos no ativo imobilizado no montante de R$120,5 milhões, na aquisição/formação de
capital no montante de R$46,2 milhões e compensados pela alienação de ativos no montante de R$17,4 milhões.
Em 2008, utilizamos R$1.627,6 milhões de caixa líquido em atividades de investimento, em comparação a
R$831,2 milhões em 2007. Em 2008, o caixa que utilizamos nas atividades de investimento consistiu principalmente
em investimentos no ativo imobilizado no montante de R$634,5 milhões, aquisições de companhias no montante de
R$796,1 milhões e aquisição/formação de matrizes no montante de R$208,3 milhões.
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Em 2007 utilizamos R$831,2 milhões de caixa líquido em atividades de investimento, em comparação a
R$1.442,1 milhões em 2006. Em 2007, o caixa que utilizamos nas atividades de investimento consistiu
principalmente no aumento em investimentos no ativo imobilizado no montante de R$509,7 milhões,
aquisições de empresas no montante de R$347,3 milhões e aquisição/formação de matrizes no montante de
R$126,1 milhões, compensado pelo resgate líquido de aplicações financeiras de R$190,6 milhões.
Em 2006, utilizamos R$1.442,1 milhões de caixa líquido em atividades de investimento, que consistiu principalmente
de acréscimos no valor de R$523,9 milhões no imobilizado, investimento líquido de R$714,6 milhões em títulos, e
aquisições de empresas no valor de R$95,5 milhões (aquisição de participação controladora na Batávia, líquido de
caixa adquirido), além de R$105,0 milhões na aquisição/formação de matrizes.
Fluxo de Caixa Proveniente de Operações Financeiras
Utilizamos R$12,5 milhões de caixa em atividades financeiras no período de três meses encerrado em 31 de
março de 2009, comparado a R$227,6 milhões no mesmo período de 2008. No período de três meses
encerrado em 31 de março de 2009, o caixa que utilizamos nas atividades financeiras consistiu principalmente
na destinação para dividendos e juros sobre capital próprio de R$24,8 milhões, compensado pelo ingresso
líquido de empréstimos de R$12,3 milhões.
Recebemos R$1.118,4 milhões em caixa provenientes de atividades financeiras em 2008, em comparação a
R$1.265,2 milhões em 2007. Em 2008, recebemos recursos de empréstimos e financiamentos de
R$3.248,0 milhões, parcialmente compensados por amortização de dívida de R$2.048,8 milhões. Em 2007, a
Companhia recebeu recursos de empréstimos e financiamentos de R$1.705,9 milhões, compensado pela
amortização de dívida de R$1.265,2 milhões. Adicionalmente, recebemos R$33,5 milhões e R$900,0 milhões,
em 2008 e 2007, respectivamente, da oferta pública de ações.
Em 2006, as atividades financeiras geraram recursos de R$797,1 milhões, sendo R$800,0 milhões pelo
aumento de capital na controladora. Foram tomados R$1.655,9 milhões de empréstimos e financiamentos e
por outro lado amortizados R$1.592,8 milhões.
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
Em 2008 declaramos juros sobre capital próprio de R$76,4 milhões, tendo sido pagos R$51,6 milhões em
2008 e R$24,8 milhões em 2009.
Em 2007 declaramos dividendos e juros sobre capital próprio de R$100,2 milhões, pagos R$37,5 milhões em
2007 e R$62,7 milhões em 2008.
Em 2006 declaramos dividendos e juros sobre capital próprio de R$35,2 milhões, pagos em 2007.
Em 2005 declaramos dividendos e juros sobre capital próprio de R$108,3 milhões, pagos R$46,5 milhões em
2005 e R$61,8 milhões em 2006.
Para maiores informações, ver “Dividendos e Política de Dividendos” na página 275 deste Prospecto.
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DÍVIDA
Utilizamos os recursos líquidos provenientes de nosso endividamento principalmente para despesas de capital e
investimentos em capital de giro. A tabela abaixo demonstra o nosso perfil de endividamento nos períodos indicados.
Em 31 de
dezembro de
2007
2008
(em milhares de R$)
Moeda local .....................................
620
1.228
4.138
Moeda estrangeira ........................... 1.646
5.366
Total do endividamento ................ 2.266

Variação
percentual
(%)
98,1%
151,4%
136,8%

Circulante em Não circulante
31.03.2009
em 31.03.2009
(em milhares de R$)
605
660
1.199
2.942
1.804
3.602

Total em
31.03.2009
1.264
4.141
5.406

A tabela abaixo demonstra a composição da nossa dívida por instrumento e tipo de moeda.

Por linha de crédito
Endividamento em moeda estrangeira
Pré-pagamento exportações.............................
Poc Finem .......................................................
Empréstimo Exterior (US$) ............................
ACC/ACE .......................................................
Ganhos/perdas com derivativos ......................
Finame ............................................................
NCE ................................................................
Total moeda estrangeira ...............................
Endividamento em moeda nacional
Custeio ............................................................
NPR/EGF ........................................................
Poc Finem – BNDES ......................................
Fat a integrar ...................................................
Finame ............................................................
FINEP .............................................................
NCE ................................................................
F.C.O – Fundo Financiamento Centro-Oeste ..
Incentivos Fiscais (Prodec-SC) .......................
Incentivos Fiscais (Fomentar-GO) ..................
Leasing............................................................
Debêntures (BNDES)......................................
Ganhos/perdas com derivativos ......................
CCI..................................................................
Securitização rural...........................................
Total moeda nacional....................................
ENDIVIDAMENTO BRUTO ......................
Aplicações+Caixa e equivalentes a caixa
Em moeda estrangeira .....................................
Em moeda nacional.........................................
Total das aplicações ......................................
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO...................
EXPOSIÇÃO CAMBIAL (MUS$) ..............
Contrato de troca de taxas NDF ......................
Outras..............................................................

Circulante

31.03.09
31.12.08
Não
total
total
circulante
(em milhares de reais)

31.12.07
total

(366.649)
(12.435)
(197.622)
(440.586)
(76.091)
(7)
(105.841)
(1.199.231)

(1.194.163)
(67.938)
(1.557.328)
–
–
(901)
(121.920)
(2.942.249)

(1.560.812)
(80.373)
(1.754.949)
(440.586)
(76.091)
(908)
(227.761)
(4.141.480)

(1.622.325)
(83.261)
(1.688.268)
(443.674)
(67.423)
–
(233.000)
(4.137.951)

(646.919)
(27.289)
(469.563)
(494.936)
(7.097)
–
–
(1.645.804)

(281.459)
(8.741)
(64.211)
(2.205)
(5.617)
(14.213)
(105.692)
(3.794)
(34.355)
(9)
(60)
(4.186)
(41)
(79.409)
(556)
(604.549)
(1.803.780)

–
–
(466.731)
(3.704)
(13.132)
(11.363)
(141.581)
(9.142)
–
(8.300)
(79)
(2.078)
–
(2.177)
(1.280)
(659.566)
(3.601.815)

(281.459)
(8.741)
(530.942)
(5.909)
(18.749)
(25.576)
(247.273)
(12.936)
(34.355)
(8.308)
(138)
(6.263)
(41)
(81.586)
(1.836)
(1.264.115)
(5.405.595)

(211.670)
(8.602)
(538.252)
(6.092)
(10.600)
(29.047)
(243.422)
(13.952)
(78.419)
(3)
(198)
(6.261)
(78)
(79.728)
(1.823)
(1.228.147)
(5.366.098)

(135.153)
(185.930)
–
(418)
(42.886)
(91.870)
(17.902)
(72.649)
(6.625)
(150)
(10.405)
6
(54.146)
(1.931)
(620.059)
(2.265.863)

1.028.637
774.529
1.803.166
(614)
–
–
–

–
–
–
(3.601.815)
–
–
–

1.028.637
774.529
1.803.166
(3.602.428)
(672.040)
(125.500)
(546.540)

1.204.321
771.838
1.976.159
(3.389.939)
(821.275)
(239.810)
(581.465)

384.361
1.452.587
1.836.948
(428.915)
(308.715)
–
–
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Nossos principais instrumentos de dívida encontram-se descritos abaixo:
Pré-Pagamento de Exportações. Contratamos diversas linhas de crédito para pré-pagamento de exportação no
valor total de R$1.560,8 milhões em 31 de março de 2009. As dívidas representadas por tais linhas de crédito
são geralmente denominadas em dólar e o seu prazo de vencimento varia de seis meses a sete anos. As linhas
de crédito para pré-pagamento de exportação são, na maioria dos casos, indexadas pela Libor acrescida de
uma margem, resultando em uma taxa de juros média de 6,02% ao ano em 31 de março de 2009, pagos em
parcelas ou, em algumas vezes, somente na data de vencimento final do contrato. Nos termos de cada uma de
tais linhas de crédito, as empresas tomadoras recebem empréstimo de um ou mais credores, garantidos pelos
recebíveis oriundos das exportações de nossos produtos a clientes específicos. Essas linhas de crédito são
geralmente garantidas por nós, seja por aval ou notas promissórias. As principais obrigações não financeiras
assumidas nos instrumentos relacionados a estas linhas de crédito incluem (i) limitações na capacidade de
contrair determinadas novas dívidas, (ii) limitações à possibilidade de onerar determinados ativos, (iii)
limitações à realização de reestruturações societárias sem autorização do credor, sendo que tais
reestruturações não podem afetar a capacidade econômica de amortização, e (iv) obrigações relacionadas à
manutenção de determinados índices financeiros.
Linhas de Crédito Comerciais. A nossa subsidiária Perdigão Internacional Ltd. possuía diversas linhas de
crédito comerciais em 31 de março de 2009, que perfaziam um total em aberto de R$1.966,3 milhões. As
dívidas representadas por tais linhas de crédito são geralmente denominadas em dólar e o seu prazo de
vencimento varia entre três e cinco anos. As linhas de crédito comerciais da Perdigão International Ltd. são
indexadas pela Libor acrescida de uma taxa média de 1,33% ao ano, em 31 de março de 2009, geralmente
paga anualmente. A Perdigão International Ltd. utiliza os recursos provenientes destas linhas de crédito para
importar matérias-primas, assim como para capital de giro. Tais linhas de crédito são garantidas, geralmente,
por nós. As principais obrigações nos termos de tais instrumentos incluem (i) limitações na capacidade de
realizar reestruturações societárias que afetem a nossa capacidade de amortização da dívida, e (ii) vender
determinados ativos.
Linhas de Crédito junto ao BNDES. Possuíamos diversas obrigações em aberto perante o BNDES, inclusive
empréstimos de longo prazo no valor total em aberto de R$612,2 milhões em 31 de março de 2009 e
debêntures no valor de R$6,2 milhões na mesma data. Os empréstimos foram celebrados e as debêntures
emitidas para que pudéssemos adquirir maquinários, equipamentos e para que pudéssemos construir, melhorar
ou expandir nossas instalações produtivas. O principal e os juros dos empréstimos e das debêntures são
geralmente pagos em parcelas mensais, com prazos de vencimento que variam entre 2011 e 2015. A maior
parte do valor principal dessas dívidas é denominada em reais e prevê remuneração pela TJLP acrescida de
uma margem média de 3,76% por ano. Os empréstimos são garantidos por nós e, na maioria dos casos, são
segurados por penhor de equipamentos e instalações e hipoteca sobre os imóveis de propriedade da
Companhia. Os tomadores das obrigações aqui descritas sujeitam-se também às disposições aplicáveis aos
contratos do BNDES, sendo necessária autorização prévia do BNDES para alteração de controle.
Os valores remanescentes estão ligados à cesta de moedas UMBNDES. Tal cesta de moedas é composta pelas
moedas em que o BNDES capta empréstimos, e carrega juros à taxa da UMBNDES, que reflete a flutuação
diária das moedas que compõem a cesta. As debêntures são denominadas em reais e são indexadas pela TJLP
mais 6,0% ao ano.
FINAMEs. As empresas do grupo têm contratados com diversos bancos financiamentos oriundos de recursos
da Agência Especial de Financiamento Industrial, ou “FINAME”, que perfazem um total em aberto de R$19,7
milhões, em 31 de março de 2009. As dívidas representadas por tais FINAMEs são denominadas em reais e o
seu prazo de vencimento varia entre quatro e cinco anos. Os juros são cobrados a uma taxa média de 10,5%
a.a. As empresas utilizam os recursos provenientes destes contratos para adquirir máquinas e equipamentos.
Tais contratos são garantidos, geralmente, por alienação fiduciária dos bens financiados – que não podem ser
objeto de gravame –, por garantia fidejussória e, em alguns casos, nota promissória emitida pelo devedor no
valor principal da dívida. A maior parte dos contratos prevê vencimento antecipado no caso de reestruturação
societária sem prévio consentimento do credor.
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ACCs e ACEs. Também mantemos empréstimos de curto prazo para pagamento antecipado de exportação
denominados Adiantamentos de Contratos de Câmbio, ou “ACCs”, e empréstimos para exportação
denominados Adiantamentos de Contratos de Exportação, ou “ACEs”. Os regulamentos do Banco Central
permitem que empresas obtenham financiamento de curto prazo nos termos dos ACCs com vencimento no
prazo de até 360 dias a contar da data de embarque programado das exportações, ou financiamento de curto
prazo nos termos dos ACEs com vencimento no prazo de até 90 dias a contar da data do efetivo embarque das
exportações, em ambos os casos junto a banco brasileiros, mas denominados em dólares. Possuíamos ACCs
no valor principal total em aberto de R$440,6 milhões e não possuíamos ACEs em 31 de março de 2009.
Nossos ACCs eram remunerados à taxa média de 5,55% em 31 de março de 2009.
Cédulas de Crédito Industrial. Emitimos Cédulas de Crédito Industrial, recebendo créditos oriundos de
fundos oficiais (Fundo de Amparo ao Trabalhador e Fundo Constitucional de Financiamento do CentroOeste) no montante de R$100,4 milhões. As cédulas têm prazos de vencimento de até 7 anos, prazos estes que
terminam em 2013 e 2014. Os juros são normalmente calculados pela soma de uma taxa variável média de
11,0% a.a. Tais títulos são garantidos por penhor de máquinas e equipamentos e hipotecas imobiliárias.
Financiamento de Crédito Rural. Possuímos linhas de crédito rural no montante total em aberto de
R$290,2 milhões em 31 de março de 2009, com diversos bancos comerciais, no âmbito de um programa do
Governo Federal que oferece empréstimos a uma taxa de juros de 6,75% ao ano, como incentivo a atividades
rurais. Utilizamos os recursos provenientes desses empréstimos para capital de giro.
Derivativos. Possuímos operações com derivativos que nos trouxeram uma exposição de R$76,1 milhões em 31 de
março de 2009. Tais operações foram celebradas com diversas instituições financeiras brasileiras e envolvem troca
de taxas e compra e venda de moeda a termo. Seus prazos de vencimento variam de dois a nove meses, a maior
parte deles expirando em maio, junho e julho de 2009. Essas operações não requerem a prestação de garantias e
seguem as regras da BM&F ou da CETIP.
Adicionalmente, os instrumentos que governam uma parte substancial de nosso endividamento contêm
cláusulas de inadimplência ou vencimento antecipado. Assim, a inadimplência em um destes instrumentos
pode acarretar a inadimplência em outros instrumentos ou permitir aos credores de outros débitos o
aceleramento e vencimento de suas respectivas dívidas.
Capacidade De Pagamento De Compromissos Financeiros
Nossos empréstimos e financiamentos incluem os instrumentos descritos acima. Não obstante a existência dos
empréstimos e financiamentos descritos, acreditamos não possuir dependência em recursos advindos de
terceiros para o desempenho de nossos negócios, tendo em vista nossa geração de caixa consistente e nossa
solidez financeira. Captações pontuais, notadamente de curto prazo, fazem parte dos processos usuais do
nosso negócio.
EVENTOS SUBSEQUENTES RELEVANTES OCORRIDOS APÓS A DIVULGAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008
Não há eventos subseqüentes não considerados em nossas demonstrações financeiras.
INVESTIMENTOS
Apesar da conjuntura internacional desfavorável, em 2008 demos continuidade aos projetos de expansão
delineados em 2007. Os investimentos do ano de 2008, considerando projetos de expansão e aquisições,
totalizaram R$2,4 bilhões, 179,4% superiores ao ano de 2007. Os novos negócios adquiridos, que
contemplaram a Eleva – lácteos e carnes, a Plusfood – processamento de carnes, na Europa e a Cotochés –
lácteos, somaram R$1,8 bilhão, ante aquisições de R$347,6 milhões em 2007, o equivalente a 408% de
aumento comparativamente e a 73,8% do total de investimentos no ano.
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O remanescente de R$628,4 milhões, 26,2% do montante total, foi aplicado em projetos de melhoria e
produtividade implementados nas regionais do Centro Oeste (Rio Verde-GO, Nova Mutum-MT, Mirassol
D’Oeste-MT); Regionais do Sul (Videira-SC, Capinzal-SC, Marau-RS, Carambei-PR), bem como nos
Centros de Distribuição em São Paulo, Goiás, Pernambuco, Bahia e em tecnologia de informação – TI e
também foi direcionado aos novos projetos anunciados pela Companhia, tanto para as atividades de carnes
como para as de lácteos.
Em 26 de maio de 2009, a Companhia recebeu do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social) o montante de R$106,0 milhões, referente aos projetos de investimentos de expansão de capacidade
já realizados nas unidades de produção localizadas nos estados de Rio de Grande do Sul e Santa Catarina,
Centros de Distribuição dos estados do Ceará, Paraná e São Paulo, bem como Projetos Corporativos dos
escritórios de São Paulo e Itajaí – SC.
Atualmente, estamos concentrando nossos investimentos nas construções em curso das unidades Bom
Conselho (PE) e Três de Maio (RS), bem como nos projetos de melhoria e na manutenção necessária,
resultando em um montante de R$119,7 milhões no primeiro trimestre de 2009. Também estão em curso
projetos junto ao FINEP ( financiadora de estudos e projetos) referentes às melhorias tecnológicas tais como:
1- Otimização Tecnológica de Sistemas de Produção e Processamento das cadeias avícolas e suinícolas no
valor de R$100,0 milhões, referente ao segmento de carnes, 2- Estudo e Adequação de leite a partir do piloto
de integração e fidelização de produtores no valor de R$67,3 milhões, referente a lácteos. A tabela abaixo
demonstra nossos investimentos com aquisição de imobilizado nos períodos indicados.

Expansão de unidades de produção..............
Aquisições de unidades de produção............
Bom Conselho/ Três de Maio.......................
Araguaia – Mineiros – GO ...........................
Eleva ............................................................
Novos Projetos .............................................
Total de Investimentos...............................

Exercício encerrado em 31 de dezembro
2006
2007
2008
(em milhões de R$)
195,0
164,3
250,5
124,7
347,6
96,4
–
–
84,6
130,7
85,7
6,4
–
–
1.679,2
184,0
259,8
286,9
634,4
857,4
2.404,1

Período de três
meses encerrado em
31.03.2009
65,8
–
43,8
–
–
10,1
119,7

Entre os investimentos direcionados para o crescimento orgânico, os destaques em 2008 foram:
Construção de unidade industrial (lácteos) – Em 10 de junho de 2008, anunciamos a construção da sexta
torre de processamento de leite em pó, em Três de Maio (RS). Esta unidade terá capacidade para o
processamento de duas mil toneladas/mês de leite em pó. A empresa já opera no município uma planta
destinada à produção de mussarela. Visando o aprimoramento do portfólio de produtos lácteos de maior valor
agregado, serão destinados recursos de R$65,0 milhões para esta unidade, com previsão de conclusão em
fevereiro de 2010.
Complexo agroindustrial – Bom Conselho – PE – Em linha com a divulgação realizada em setembro de 2007, que
anunciou a construção deste novo complexo agroindustrial, as obras seguem em ritmo acelerado seu curso de
implantação, com investimentos previstos de R$280,0 milhões, entre capital fixo e capital de giro, sendo
R$170,0 milhões para investimentos em ativo imobilizado. Deste montante, 50% foram realizados durante 2008 no
complexo, que prevê a construção de uma unidade processadora de embutidos de carnes e de uma unidade de
produtos lácteos. O início de operação do primeiro módulo está previsto para o segundo semestre de 2009, com
capacidade inicial de 50% da produção esperada para os produtos lácteos. O Complexo Agroindustrial Bom
Conselho decorre de uma associação entre o Estado de Pernambuco, o Município de Bom Conselho, nós e a
Batávia, celebrada em setembro de 2007.
Complexo agroindustrial – aves especiais – Mineiros – GO – O complexo agroindustrial construído
especialmente para aves especiais – peru, com mais de dois terços da produção voltada para atender o
mercado externo, foi finalizado em setembro e se encontra em plena capacidade, com 81 mil toneladas de
produtos processados/ano.
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Centros de Distribuição – Embu (SP) e Rio Verde (GO) – Em Embu, o centro de distribuição se encontra com a
primeira fase totalmente construída, em três ambientes contemplando produtos congelados, resfriados e secos. O
Centro de Distribuição é responsável pelo armazenamento e distribuição para toda a região sudeste do país
através do seu sistema integrado de warehouse management, aprimorado com tecnologia de ponta e planejado
com duas megas ante-câmeras, uma para recebimento e a outra para expedição de mercadorias. A segunda fase,
que prevê o processamento robotizado de estocagem, denominado trans-elevador deverá ser finalizada no
primeiro semestre de 2009. O mega centro de distribuição de Rio Verde foi concebido em projeto semelhante do
centro de distribuição de São Paulo e teve sua conclusão de obras em dezembro de 2008.
Aquisições – Concluímos em 21 de fevereiro de 2008 a aquisição da Eleva, no montante aproximado de
R$1,7 bilhão. Desse total, R$764,6 milhões, 46% da operação, foram relativos à parcela em caixa paga aos
acionistas da Eleva em janeiro e fevereiro de 2008. Os 54,0% da participação remanescente foram por nós
incorporados, correspondendo à parcela objeto de relação de troca, na proporção de 1 nova ação de nossa
emissão para 1,74308855 ações da Eleva, resultando na emissão de 20 milhões de novas ações,
transformando-a em nossa subsidiária integral. As operações comerciais foram direcionadas para as Diretorias
de Negócios de carnes e de lácteos, mercado interno e do mercado externo.
Em 14.04.08 a Perdigão divulgou fato relevante propondo a incorporação da subsdiária integral Eleva, na
Assembléia ocorrida em 30 de abril de 2008, visando a incorporação de sinergias e a absorção da parcela
devida no exercício de 2008 do ágio da operação.
Adquirimos em 2 de janeiro de 2008 a Plusfood, processadora de carnes, com três unidades industriais na
Europa, pelo montante de R$45,0 milhões mais o valor da dívida. A Administração desta empresa foi
absorvida pela Diretoria de Negócios Perdix, responsável pelas atividades do mercado externo.
Possuímos os seguintes investimentos relevantes anunciados:

Novos negócios/Expansão

Anuncio/
Conclusão

Investimentos/
Operação*
(milhões)

Localização

Descrição

Oosterwold-Holanda
Wrexhan-Reino Unido
Constanza-Romênia

Aquisição de 100% da
Companhia, com 3
unidades industriais na
Europa
Aquisição de 100% da
Companhia – 46% caixa e
54% incorporação de ações
Aquisição de 100% da
Companhia – 2 Unidades
industriais

PLUSFOOD
Processamento de Carnes ........

22/mai/07
2/jan/08

R$45

ELEVA
Lácteos e Carnes......................

30/out/07
21/fev/08

R$1.676

Brasil: BA, GO, MS,
SP e RS Argentina

2/abr/08
10/jun/08
Fev/10

R$54

Ravena e Rio Casca –
MG

R$65

Três de Maio – RS

17/set/07
17/set/07
2º sem/09
17/ago/07
2ºsem/10

R$100

Bom Conselho – PE

R$70

Bom Conselho – PE

R$130

Nova Mutum – MT

Construção de unidade
Construção de unidade: 1824 meses
Construção de unidade: 1824 meses
Aumento de capacidade
produtiva

R$240

Mineiros – GO

Aumento de capacidade
produtiva

COTOCHES
Lácteos .....................................
UNIDADE DE LACTEOS .........
UNIDADE DE CARNES
PROCESSADAS .....................
UNIDADE DE LACTEOS .........
AMPLIAÇÃO DE NOVA
MUTUM Abate de Aves...........
COMPLEXO
AGROINDUSTRIAL
Aves Especiais – Peru ..............

20/mar/07
set/08

Para informações sobre essas transações, ver “Descrição dos Nossos Negócios – Eventos Recentes” na página
155 deste Prospecto.
Nós estimamos investimentos médios totais em torno de R$600 a R$700,0 milhões por ano, considerando
nossas projeções atuais em 2009, incluindo investimentos em CAPEX e matrizes. Entretanto, examinamos
periodicamente nossas necessidades de investimentos e não podemos garantir que serão feitos tais volumes de
investimentos neste período.
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, PATENTES E LICENÇAS
Possuímos um Centro Tecnológico localizado na cidade de Videira, no Estado de Santa Catarina, que é
responsável por pesquisa e desenvolvimento, inclusive programas para aumento de produtividade e redução de
custos; adaptação de práticas internacionais de controle de qualidade para nossas unidades de produção; sistemas
de rastreamento para permitir o monitoramento de produtos e pedidos de clientes; e análise clínica de alimentos
para promover sua segurança. Investimos em pesquisa e desenvolvimento R$16,9 milhões, R$10,7 milhões,
R$7,2 milhões e R$3,2 milhões em 2008, 2007, 2006 e nos primeiros três meses de 2009, respectivamente.
OPERAÇÕES NÃO REGISTRADAS NO BALANÇO
Não possuímos nenhuma operação não registrada no balanço que cause ou tenha a probabilidade razoável de
influenciar, atualmente ou no futuro, nossa situação financeira, receitas ou despesas, resultados operacionais,
liquidez, despesas de para aquisição de imobilizado ou recursos de capital, que seja relevante aos investidores.
OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS
A tabela a seguir resume as obrigações e compromissos contratuais significativos em 31 de março de 2009,
que têm impacto sobre a nossa liquidez.

Total
Obrigação
Obrigações de dívida(1) .........................................
Obrigações de aluguel e arrendamento
de bens e móveis e imóveis(2) ............................
Compromissos de compra de
produtos e serviços(3).........................................
Outros...................................................................
Total ....................................................................
(1)
(2)
(3)

5.366,1

Pagamentos devidos por período
Menos de
De um a
De três a
um ano
três anos
cinco anos
(em milhões de R$)
1.646,4
1.847,8
1.764,7

Cinco anos
ou mais
107,2

85,5

24,6

33,2

14,7

13,0

854,6
10,5
6.316,7

613,1
2,3
2.286,4

121,3
4,6
2.006,9

78,8
3,6
1.861,8

41,3
–
161,5

Inclui tanto a dívida de curto prazo quanto a dívida de longo prazo e os juros que devemos.
Inclui arrendamentos de capital e operacional.
Esses compromissos de compra incluem compromissos futuros de compra de rações de milho e farelo e taxas de serviços pagas aos nossos
produtores integrados. Os montantes a serem pagos com base em contratos que permitem a rescisão a qualquer tempo sem multas foram
excluídos. Com relação a contratos para bens e serviços que permitem a rescisão a qualquer tempo sem multa após um prazo específico de
notificação, somente os montantes a serem pagos durante tal prazo de notificação foram incluídos.

RISCO DE MERCADO
Estamos expostos a uma série de riscos de mercado relacionados a prejuízos em potencial decorrentes de
variações adversas de taxas de juros, taxas de câmbio e do preço de algumas commodities. Estabelecemos
políticas e procedimentos para gerir nossa exposição a tais riscos. Tais procedimentos incluem o
monitoramento do nosso nível de exposição a cada risco de mercado por meio de análise baseada em nossa
exposição do balanço combinada com análise do fluxo de caixa esperado. Também nos valemos de
instrumentos financeiros derivativos para reduzir os efeitos de tais riscos. A seção a seguir descreve os riscos
de mercado significativos associados às nossas atividades e os instrumentos financeiros correlatos.
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Risco de Taxa de Juros
A tabela abaixo fornece informações sobre os nossos instrumentos financeiros que são sensíveis a variações
de taxas de juros em 31 de março de 2009. No que tange a dívidas, a tabela apresenta os fluxos de caixa de
principal e as respectivas médias ponderadas das taxas de juros pelas datas de vencimento previstas. Os fluxos
de caixa efetivos dos instrumentos estão denominados em dólares, euro e reais, conforme o caso. Embora os
derivativos tenham sido celebrados principalmente para gestão de riscos cambiais, também poderão ter
componente de risco de juros porque podem estar atrelados a taxas de juros variáveis, tais como a taxa CDI.
Para facilitar a análise de risco de mercado, a tabela abaixo inclui disponibilidades (R$1.803,2 milhões) e os
valores de instrumentos derivativos (ativo no valor de R$1.978,7 milhões e passivo no valor de
R$2.054,8 milhões).
Instrumentos
Financeiros

Média ponderada
global da taxa de
juros anual

Ativo (investimentos
de curto/longo
prazo):
Taxa fixa.................
em dólares .............
4,54%
em euros ................
1,50%
em reais .................
15,36%
Taxa variável .........
em reais ................. 95% to 105% CDI
em reais .................
TR + 9,31%
em dólares ............. Libor + 3,06 %
em dólares .............
Fed Fund US
Sem taxa de juros ..
em reais .................
Total: ......................
Passivo (dívida de
curto/longo prazo) .
Taxa fixa: ...............
em reais .................
em dólares .............
em euros ................
Taxa variável .........
em reais:
índice.....................
TJLP + 2,4%
índice..................... 95% a 100% CDI
índice..................... IGPM + 1,82%
índice.....................
TR + 10,32%
em dólares .............
índice.....................
Libor + 2,83%
índice..................... Euribor + 1,20%
índice.....................
UMBNDES +
2,52%
Total .......................
Total
(ativo – passivo) ...

Data de Vencimento Prevista
Curto
A partir
Valor
Prazo
de 2014
Contábil
2010
2011
2012
2013
(em milhares de reais, exceto percentuais e quando expressamente indicado)

Valor
Justo

1.519.523
1.144.321
7.014
368.189
1.463.373
856.550
13.461
47.468
545.894
75.915
75.915
3.058.811

–
–
–
–
52.588
155

86.144
–
–
86.144
92.536
–

–
–
–
–
350.817
–

56.112
56.112
–
–
187.718
–

–
–
–
–
–
–

52.433
–
–
–
52.588

92.536
–
–
–
178.679

350.817
–
–
–
350.817

187.718
–
–
–
243.830

–
–
–
–
–

1.410.876

159.147
1.410.876
239.375
1.074.356
97.145
760.747
214.837
139.109
53.953
2.160
19.615
545.910
527.291

242.400
259.132
159.147
242.400
7.739
4.738
151.408
237.662
–
–
916.668 1.483.135
236.476
220.125
122.415
118.781
110.087
95.776
3.974
5.569
–
–
680.192 1.263.010
662.099 1.246.215

96.021
259.132
1.260
257.872
–
521.022
251.920
93.250
151.888
6.782
–
269.102
255.586

1.910
96.021
1.240
94.781
–
105.279
99.398
40.240
–
59.157
–
5.881
–

16.795

13.516

5.881

1.159.068 1.742.267

617.043

107.188

7.274.665

7.274.665

373.213

107.188

3.389.940

3.389.939

6,83%
3,56%
0,00%
1.318.329
700.584
66.551
470.900
777
162.356
617.745
558.464
48.924
10.357

18.619

2.729.205

919.894

329.606

867.306

18.093

980.389
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1.391.450

1.661.779 1.661.779
1.200.433 1.200.433
7.014
7.014
454.332
454.332
2.147.032 2.147.032
856.705
856.705
13.461
13.461
730.972
730.972
545.894
545.894
75.915
75.915
75.915
75.915
3.884.725 3.884.725
2.169.486 1.951.551
1.910 2.169.486
1.910
256.262
– 1.816.079
–
97.145
5.105.179 5.105.179
1.723.340 1.723.339
580.346
580.346
882.603
882.603
78.419
78.419
181.971
181.971
3.381.840 3.381.840
3.249.655 3.249.655
48.924
48.924
83.261
83.261

Risco Cambial
Ao gerir nosso risco cambial, procuramos equilibrar nossos ativos denominados em moeda estrangeira frente aos
nossos passivos também denominados em moeda estrangeira. Também levamos em conta os fluxos de caixa
futuros decorrentes de transações em moeda estrangeira, especialmente as exportações denominadas em dólares,
euros e libras esterlinas. De modo geral, celebramos instrumentos derivativos, na forma de swaps locais de curto
prazo e dólar futuro, para gerir tal risco cambial.
Nos termos das Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, contabilizamos os nossos instrumentos derivativos
com base no regime de competência.
A tabela abaixo fornece informações sobre os nossos instrumentos financeiros derivativos e sobre os
nossos demais instrumentos financeiros e apresenta tais informações equivalente em reais em 31 de março
de 2009. A tabela resume as informações sobre instrumentos e transações sensíveis a taxas de câmbio.
No que respeita a obrigações de dívida, a tabela apresenta os fluxos de caixa de principal e as respectivas
médias ponderadas de taxas de juros pelas datas de vencimento previstas. No que respeita a swaps de
moeda cruzada, a tabela apresenta os valores nocionais e a média ponderada das taxas de juros pelas datas
de vencimento (contratuais) previstas.
Data de vencimento prevista
Instrumentos Financeiros do
Balanço

Curto
Prazo

2010

Instrumentos denominados em dólares......... 3.581.181
Ativo:
Investimentos de curto/longo prazo .............. 1.889.080
Média anual da taxa de juros ..................
3,51%

52.433
4,62%

Passivo:
Dívida de curto/longo prazo ................... 1.692.101
Média anual da taxa de juros ..................
3,68%

697.318
4,84%

Instrumentos denominados em euros.........
Ativo:
Investimentos de curto/longo prazo........
Média anual da taxa de juros ..................

Derivativos de taxa de câmbio

92.536
4,62%

Valor
Contábil
7.826.615

Valor Justo
7.826.615

350.817
4,62%

243.830
4,89%

– 2.628.696
0,00%
3,84%

2.628.696

917.854 1.520.882
4,57%
4,39%

363.883
4,48%

5.881 5.197.919
6,97%
4,26%

5.197.919

7.014

–

–

–

–

–

7.014

7.014

7.014
1,50%

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

7.014
1,50%

7.014

Curto
Prazo

Swaps de moeda cruzada........................ 622.167
Receber U.S.$/ Pagar R$:
Valor nocional........................................ 613.802
Média dos juros anuais
recebidos em US$...................................
5,80%
Média dos juros anuais pagos
em R$(%CDI) ..................................... 95,2%
Receber R$/ Pagar U.S.$:
Valor nocional........................................
8.365
Média dos juros anuais
recebidos em R$.................................. 16,09%
Média dos juros anuais pagos em U.S.$ . 0,00%
Swap de taxas de juros............................
Receber U.S.$/ Pagar U.S.$:
Valor nocional........................................
Média dos juros anuais
recebidos em U.S.$ .............................
Média dos juros anuais pagos em U.S.$ .

749.75

A Partir
2011
2012
2013
de 2014
(em milhares de R$, exceto taxas de juros)
1.010.390 1.871.699
607.713
5.881

1.944

–

Valor nocional – data de vencimento prevista
A Partir
2010
2011
2012
2013
de 2014
(em milhares de R$, exceto taxas de juros)
–
86.143
–
–
–

Ganho/(perda)
Valor
Contábil Valor Justo
35.463

38.576

–

–

–

–

–

57.221

60.530

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

86.143

–

–

–

–
–

16,14%
11,30%

–
–

–
–

–
–

52.433

178.680

350.817

243.830

–

(3.308)

(60.911)

52.433

154.736

255.041

91.942

–

(362)

(33.749)

2,97%
4,12%

2,97%
4,12%

2,97%
4,12%

2,97%
4,12%

–
–
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(21.758)
–
–

–
–

(21.955)
–
–

–
–

Data de vencimento prevista
Instrumentos Financeiros do
Balanço

Curto
Prazo

2010

–

–

23.944

95.776

151.888

–

–

–

6,29%

6,29%

6,29%

–

–

–

–

–

12,58%

12,58%

12,58%

–

–

–

–

–

–

–

–

(52)

(78)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Receber U.S.$/ Pagar R$:
Valor nocional .................................
Média dos juros anuais
recebidos em U.S.$..........................
Média dos juros anuais
pagos em R$
(92,4% do CDI) ...............................

Receber TR + spread/ Pagar R$:
Valor nocional ................................. 11.944
Média dos juros anuais
recebidos em TR + ....................... 9,31%
Média dos juros anuais pagos
em R$(93,72% do CDI) .................. 13,36%

A Partir
Valor
2011
2012
2013
de 2014
Contábil
(em milhares de R$, exceto taxas de juros)
(2.894)

Valor Justo

(27.084)

Risco de Preço de Commodities
Compramos certas commodities, especialmente milho, farelo de soja e soja em grão, que constituem matériasprimas importantes para a fabricação de rações para animais e representam custo significativo de produção.
Os preços do milho e da soja são voláteis já que estão sujeitos a condições climáticas, dimensão de safras,
custo de transporte e armazenamento, políticas públicas, variação cambial e variações de preços no mercado
internacional, entre outros fatores.
A fim de reduzir o impacto de possíveis aumentos significativos de tais commodities em nossos custos,
adotamos uma política de gestão de risco de commodities, inclusive o uso eventual de instrumentos
derivativos quando julgamos apropriado, contratos de compra com preços fixos e compras com preços a
serem definidos em datas futuras. Em 31 de março de 2009, não tínhamos nenhum instrumento derivativo em
aberto no que diz respeito a riscos de preço de commodities.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PRO FORMA (NÃO AUDITADAS)
As informações financeiras consolidadas pro forma abaixo relativas aos resultados do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2008 e ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 foram
preparadas de forma a refletir nossos resultados consolidados pro forma, como se a combinação de negócios
com a Sadia tivesse ocorrido, e portanto, a Sadia estivesse sob nosso controle desde 1º de janeiro de 2008. As
informações financeiras consolidadas pro forma de resultado foram preparadas com base nas demonstrações
de resultado consolidadas históricas auditadas e revisadas, respectivamente, da Companhia e da Sadia,
relativas àquele exercício e período.
O balanço patrimonial consolidado pro forma em 31 de março de 2009 foi preparado de forma a refletir os
ajustes pro forma ao nosso balanço patrimonial consolidado, como se a combinação de negócios com a Sadia
tivesse ocorrido, e portanto, a Sadia estivesse sob nosso controle em 31 de março de 2009. O balanço
patrimonial consolidado pro forma foi preparado com base no balanço patrimonial consolidado revisado, da
Companhia e da Sadia em 31 de março de 2009.
As nossas informações financeiras consolidadas pro forma não auditadas são apresentadas exclusivamente
para fins informativos e não devem ser utilizadas como indicativo de nossas futuras demonstrações
financeiras consolidadas e interpretadas como nossas demonstrações de resultado e/ou posição patrimonial
e financeira efetiva, caso a combinação de negócios com a Sadia tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2008
ou em 31 de março de 2009. As demonstrações de resultado pro forma não auditadas são baseadas em
premissas que consideramos ser razoáveis, devendo ser lidas em conjunto com as demais informações
financeiras inseridas neste Prospecto, incluindo suas notas explicativas, além das seções “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e Resultado Operacional” e “Sadia”, nas páginas
97 e 185 deste Prospecto.
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Dados do Balanço Patrimonial

Dados do Balanço Patrimonial
Disponibilidades ........................
Contas a receber de clientes,
líquidas ..................................
Estoques ....................................
Outros ativos circulantes............
Total do ativo circulante ............
Aplicações financeiras ...............
Outros ativos de longo prazo .....
Realizável a longo prazo..........
Investimentos.............................
Imobilizado ...............................
Intangível...................................
Diferido .....................................
Total do ativo não circulante ......
Total do ativo ..............................
Empréstimos e financiamentos ..
Fornecedores..............................
Outros passivos circulantes........
Total do passivo circulante..........
Empréstimos e financiamentos ..
Outros passivos de longo prazo .....
Total do passivo não circulante ..
Participação de acionistas não
controladores..............................
Patrimônio líquido ......................
Capital integralizado .................
Reservas.....................................
Lucros Acumulados...................
Ajuste de avaliação patrimonial.....
Ações em Tesouraria .................
Total do passivo ...........................
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Companhia

Sadia

Em 31 de março de 2009
Ajustes Pro Forma
Combinação
Combinado(1) de negócios(2) Financeiras(3) Eliminações(4)
(em milhões de reais)

1.803,2

2.206,3

4.009,5

0,0

1.315,3
1.604,0
936,5
5.659,0
0,0
625,2
625,2
1,0
2.899,3
1.544,7
163,6
5.233,8
10.892,8
1.803,8
1.018,3
299,9
3.122,0
3.601,8
289,1
3.890,9

559,0
1.721,0
831,9
5.318,1
159,9
1.410,7
1.570,6
15,2
4.218,2
135,2
120,5
6.059,7
11.377,8
4.272,2
876,5
1.861,2
7.009,9
3.734,9
405,4
4.140,3

1.874,3
3.325,0
1.768,3
10.977,1
159,9
2.035,9
2.195,8
16,2
7.117,5
1.679,9
284,1
11.293,5
22.270,6
6.076,0
1.894,8
2.161,1
10.131,9
7.336,7
694,5
8.031,2

0,0
46,2
0,0
46,2
0,0
0,0
0,0
177,0
2.584,7
85,7
0,0
2.847,4
2.893,6
(9,4)
0,0
0,0
(9.4)
(367,0)

0,8
3.879,1
3.445,0
719,7
(241,1)
(43,7)
(0,8)
10.892,8

50,6
177,0
2.000,0
0,0
(1.764,5)
38,6
(97,1)
11.377,8

51,4
4.056,1
5.445,0
719,7
(2.005,6)
(5,1)
(97,9)
22.270,6

0,0
3.270,0
3.270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.893,6

(367,0)

(200,1)

0,0

0,0
0,0
199,5
(0,6)
0,0
(0,6)
(0,6)
(2,1)
(3,5)
(0,7)
(19,4)
(26,3)
(26,9)
0,0
0,0
(26,4)
(26,4)
0,0
(0,5)
(0,5)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(177,0)
0,0
0,0
0,0
(177,0)
(177,0)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(26,9)

0,0
(177,0)
(2.000,0)
0,0
1.764,5
(38,6)
97,1
(177,0)

Consolidado
Pro Forma(1)

3.809,4
1.874,3
3.371,2
1.967,8
11.022,7
159,9
2.035,3
2.195,2
14,1
9.698,7
1.764,9
264,7
13.937,6
24.960,3
6.066,6
1.894,8
2.134,7
10.096,1
6.969,7
694,0
7.663,7
51,4
7.149,1
6.715,0
719,7
(241,1)
(43,7)
(0,8)
24.960,3

Elaboramos o balanço patrimonial consolidado pro forma não auditado em 31 de março de 2009 somando as informações do balanço patrimonial
consolidado da Sadia às nossas informações consolidadas. Não houve operações ou saldos entre a Companhia e a Sadia que tiveram que ser eliminados. No
caso do balanço patrimonial consolidado pro forma, consideramos como se a combinação de negócios com a Sadia tivesse ocorrido em 31 de março de 2009.
Reflete a alocação do preço de aquisição apurado na combinação de negócios com a Sadia, calculado como se a combinação de negócios tivesse ocorrido em
31 de março de 2009, e, portanto, utilizando o preço estimado desta combinação de negócios descrita no item (2.2), menos o patrimônio líquido contábil da
Sadia em 31 de março de 2009, já considerando os ajustes descritos no item (3) e a alocação de parte do preço de aquisição para outros ativos e passivos
conforme descritos no item (2.1).
(2.1)
Reflete a alocação do preço de aquisição apurado na combinação de negócios com a Sadia, considerando os acréscimos e decréscimos com relação ao
valor contábil dos valores justos referentes ao valor de reposição do ativo imobilizado; o valor de mercado estimado dos estoques menos seu custo de
distribuição e lucro esperado; e o valor justo das dívidas circulante e não circulante.
(2.2)
O preço de aquisição estimado para a combinação de negócios, que será integralizado ao capital foi determinado através da cotação média das ações de
Perdigão e Sadia no período de 08 a 14 de maio de 2009, aplicadas ao número de ações de cada Companhia, e ao percentual base para relação de troca
68% da Perdigão e 32% da Sadia.
Reflete os ajustes de desconsolidação das operações das subsidiárias Concórdia Holding Financeira, Concórdia Banco e Concórdia CCVMCC da Sadia e a
reclassificação do valor de investimento nestas empresas para outros ativos circulantes disponíveis para venda devido a estas operações não fazerem parte da
combinação de negócios .
Reflete as eliminações de consolidação do investimento, do capital, das reservas, dos prejuízos acumulados, do ajuste de avaliação patrimonial e das ações
em tesouraria da Sadia.
A partir de 1º. de janeiro de 2009, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, o ágio apurado em combinação de negócios não mais será
amortizado, mas sim seu valor de recuperação terá de ser testado anualmente. Desta forma, na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas pro
forma, o ágio decorrente da combinação de negócios entre a Perdigão e Sadia não foi amortizado para nenhum dos períodos apresentados.
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Dados da Demonstração do Resultado

Companhia

Dados da Demonstração do Resultado
Receita Bruta ......................................................................
Deduções de Vendas...........................................................
Vendas Líquidas................................................................
Custos das Vendas ..............................................................
Lucro Bruto .......................................................................
Despesas operacionais:
Vendas.............................................................................
Gerais e Administrativas.................................................
Honorários dos administradores .....................................
Lucro (prejuízo) operacional antes das financeiras ...........
Despesas financeiras, líquidas ........................................
Outras receitas (despesas) operacionais .........................
Prejuízo operacional...........................................................
Imposto de renda e contribuição social ..............................
Participação nos lucros dos funcionários ...........................
Participação nos lucros dos administradores......................
Participação dos acionistas não controladores ...................
Lucro (prejuízo) líquido...................................................

Dados da Demonstração do Resultado
Dados da Demonstração do Resultado
Receita Bruta ..............................................................................
Deduções de Vendas...................................................................
Vendas Líquidas .......................................................................
Custos das Vendas......................................................................
Lucro Bruto...............................................................................
Despesas operacionais:
Vendas ...................................................................................
Gerais e Administrativas .......................................................
Honorários dos administradores ............................................
Lucro (prejuízo) operacional antes das despesas financeiras.....
Despesas financeiras, líquidas ...............................................
Outras receitas/despesas operacionais....................................
Lucro (prejuízo) operacional...................................................
Imposto de renda e contribuição social ......................................
Participação nos lucros dos funcionários ...................................
Participação nos lucros dos administradores..............................
Participação dos acionistas não controladores ...........................
Lucro (prejuízo) líquido...........................................................
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Período de três meses encerrado em 31 de março de 2009
Ajustes Pro Forma
Combinação
de negócios(2)
Sadia
Combinado(1)
Financeiras(3)
(em milhões de reais)

3.035,5
(432,4)
2.603,1
(2.068,0)
535,1

2.862,5
(404,4)
2.458,1
(2.071,9)
386,2

5.898,0
(836,8)
5.061,2
(4.139,9)
921,3

0,0
0,0
0,0
(43,2)
(43,2)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

(488,5)
(37,2)
(5,2)
(530,9)
(4,2)
(100,3)
(21,4)
(117,5)
(108,3)
0,0
0,0
(0,2)
(226,0)

(413,8)
(33,4)
(4,5)
(451,7)
(65,5)
(260,0)
7,1
(318,4)
74,7
(0,4)
0,0
4,9
(239,2)

(902,3)
(70,6)
(9,7)
(982,6)
(61,3)
(360,3)
(14,3)
(435,9)
(33,6)
(0,4)
0,0
4,7
(465,2)

0,0
0,0
0,0
0,0
(43,2)
(15,0)
0,0
(58,2)
19,8
0,0
0,0
0,0
(38,4)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2,4)
0,0
(2,4)
1,2
0,3
0,0
0,0
(0,9)

Companhia

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008
Ajustes Pro Forma
Combinação
de negócios(2)
Sadia
Combinado(1)
Financeiras(3)
(em milhões de reais)

Consolidado
Pro Forma

5.898,0
(836,8)
5.061,2
(4.183,1)
878,1
(902,3)
(70,6)
(9,7)
(982,6)
(104,5)
(377,7)
(14,3)
(496,5)
(12,6)
(0,1)
0,0
4,7
(504,5)

Consolidado
Pro Forma

13.161,3
(1.768,3)
11.393,0
(8.634,1)
2.758,9

12.191,9
(1.463,3)
10.728,6
(8.109,4)
2.619,2

25.353,2
(3.231,6)
22.121,6
(16.743,6)
5.378,0

0,0
0,0
0,0
(219,0)
(219,0)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

25.353,2
(3.231,6)
22.121,6
(16.962,6)
5.159,0

(1.891,1)
(140,3)
(18,8)
(2.050,2)
708,6
(630,3)
(262,0)
(183,7)
255,3
(13,5)
(3,4)
(0,3)
54,4

(1.727,1)
(139,2)
(20,1)
(1.886,4)
732,8
(3.892,3)
(20,5)
(3.180,0)
702,7
(17,8)
0,0
10,3
(2.484,8)

(3.618,2)
(279,5)
(38,9)
(3.936,6)
1.441,4
(4.522,6)
(282,5)
(3.363,7)
958,1
(31,3)
(3,4)
9,9
(2.430,4)

0,0
0,0
0,0
0,0
(219,0)
(9,4)
0,0
(228,4)
77,6
0,0
0,0
0,0
(150,8)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(37,9)
0,0
(37,9)
10,2
12,7
0,0
0,0
(15,0)

(3.618,2)
(279,5)
(38,9)
(3.936,6)
1.222,4
(4.569,9)
(282,5)
(3.630,0)
1.045,9
(18,6)
(3,4)
9,9
(2.596,2)

Elaboramos as demonstrações de resultado consolidado pro forma relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 e ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2008 somando as informações das demonstrações de resultado consolidado da Sadia às nossas. Não houve operações ou saldos entre a Companhia e a Sadia que tiveram que ser
eliminados. No caso das demonstrações de resultado consolidado pro forma, consideramos como se a combinação de negócios com a Sadia tivesse ocorrido em 1° de janeiro de 2008.
Reflete a realização dos acréscimos ou decréscimos pelo valor justo de itens de ativos e passivos, alocados na combinação de negócios com a Sadia.
(2.1)
Reflete a realização do ajuste ao valor de mercado dos estoques no valor de R$46,2 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, com base na premissa
de que o giro de estoque é de 2,7 meses.
(2.2)
Reflete a depreciação do ajuste alocado ao ativo imobilizado no valor de R$43,2 milhões no período encerrado em 31 de março de 2009 e no valor de R$172,8 milhões
no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, com base na premissa de que a vida útil média remanescente estimada é de 21 anos.
(2.3)
Reflete a realização do ajuste aos empréstimos no valor de R$15,0 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 e no valor de R$9,4 milhões no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2008, com base na premissa de que este valor é realizado na mesma proporção dos vencimentos dos empréstimos.
(2.4)
Reflete créditos tributários diferidos no valor de R$19,8 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 e no valor de R$77,6 milhões no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2008, calculados com base na realização dos itens (2.1), (2.2) e (2.3) descritos acima à alíquota de 34%. Os créditos tributários diferidos oriundos de tal realização são
apresentados com base na premissa de que cumprimos com todos os requisitos legais para sua dedutibilidade, e condições para sua manutenção no caso de créditos tributários ativos.
Reflete os efeitos de desconsolidação e eliminação das operações das subsidiárias Concórdia Holding Financeira, Concórdia Banco e Concórdia CCVMCC da Sadia com base na
premissa que estas operações não são parte da Combinação de negócios.
Reflete as eliminações de consolidação do investimento, do capital, das reservas, dos prejuízos acumulados, do ajuste de avaliação patrimonial e das ações em tesouraria da Sadia.
A partir de 1º. de janeiro de 2009, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, o ágio apurado em combinação de negócios não mais será amortizado, mas sim seu
valor de recuperação terá de ser testado anualmente. Desta forma, na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas pro forma, o ágio decorrente da combinação de
negócios entre a Perdigão e Sadia não foi amortizado para nenhum dos períodos apresentados.
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VISÃO GERAL DO SETOR
Somos uma das maiores companhias de alimentos do Brasil, de acordo com o ranking do Anuário
Melhores&Maiores/2008 da Revista Exame, em receita operacional bruta, com foco nos segmentos de aves, suínos,
bovinos, lácteos e produtos processados. Conduzimos nossas operações objetivando dois mercados: os mercados
interno e externo. Considerando nossos volumes de vendas, somos um dos líderes em ambos os mercados.
VISÃO GERAL DA POSIÇÃO DO BRASIL NO MERCADO MUNDIAL DE CARNES DE AVES,
SUÍNOS E BOVINOS
Aves
Segundo dados compilados pelo USDA, relacionados ao montante da produção em toneladas, o Brasil é o
terceiro maior produtor, além de principal exportador, de aves do mundo. Os volumes de produção, consumo
e exportação de aves no Brasil aumentaram consideravelmente nos últimos cinco anos, e o Brasil passou a
ocupar o primeiro lugar como exportador mundial no ano de 2004. O USDA estima uma diminuição na
produção e exportação global em volumes de aves em 2009. No entanto, em 2009, o volume de consumo de
aves deve aumentar no Brasil. Especificamente para o Brasil, o USDA prevê, para 2009, um crescimento de
3,2% na produção, 2,6% nas exportações e 3,4% em volumes de consumo, quando comparado com 2008.
As tabelas a seguir identificam a posição do Brasil no mercado mundial de aves com relação aos anos indicados:
Principais Produtores de Carnes de Aves

Cenário das Carnes de Aves(1)
2005
2006
2007(2)
2008(3)
2009(3)
(milhares de toneladas – ready to cook equivalente)

EUA. .............................................................................
China.............................................................................
Brasil ............................................................................
União Européia (27 países) ...........................................
México ..........................................................................
Outros ...........................................................................
Total .............................................................................

18.334
10.204
9.710
10.088
2.512
17.135
67.983

Principais Exportadores de Carnes de Aves

2005

Brasil ............................................................................
EUA. .............................................................................
União Européia (27 países) ...........................................
China.............................................................................
Tailândia .......................................................................
Outros ...........................................................................
Total .............................................................................

2.900
2.618
855
331
488
469
7.432

Principais Consumidores de Carnes de Aves

2005

EUA. ..............................................................................
China..............................................................................
União Européia (27 países) ............................................
Brasil .............................................................................
México ...........................................................................
Rússia.............................................................................
Outros ............................................................................
Total ..............................................................................

18.473
10.354
9.708
9.598
2.606
18.453
69.192

18.889
11.296
10.763
10.110
2.698
19.568
73.324

19.357
11.900
11.543
10.320
2.819
20.610
76.549

18.515
12.138
11.910
10.350
2.811
20.766
76.490

2006
2007(2)
2008(3)
2009(3)
(milhares de toneladas – ready to cook equivalente)
2.658
2.609
820
322
450
394
7.120

3.099
2.926
759
358
524
483
7.962

3.457
3.465
865
285
383
619
9.074

3.546
3.003
805
215
360
580
8.509

2006
2007(2)
2008(3)
2009(3)
(milhares de toneladas – ready to cook equivalente)

15.676
10.104
9.970
6.811
3.065
2.263
19.283
67.172

(1)

15.966
10.392
9.496
7.050
3.216
2.483
20.291
68.894

15.982
11.450
10.127
7.665
3.280
2.678
21.753
72.935

Inclui frango, aves especiais e peru.
Dados preliminares.
(3)
Estimado.
Fonte: USDA – Abril/2009.
Ready to cook = Aves sem penas, cabeça, pés, e a maioria dos órgãos internos. Inclui pescoço e miúdos.
(2)
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15.857
12.064
10.247
8.087
3.458
2.859
22.998
75.570

15.641
12.408
10.345
8.364
3.475
2.915
23.079
76.227

Suínos
Segundo dados compilados pelo USDA relacionados ao peso da produção em toneladas, o Brasil é o quarto
maior produtor e exportador, e sexto maior consumidor, de suínos do mundo. Nos últimos cinco anos,
registrou-se um aumento na produção, consumo e exportação de suínos no Brasil, embora em menor escala se
comparado ao mercado de aves. Para o ano de 2009, o USDA prevê um crescimento na produção e consumo
mundial de suínos, e uma diminuição de aproximadamente 2,5% nas exportações brasileiras para o mesmo
ano. Isso se deve basicamente às dificuldades financeiras dos países importadores e à diminuição, pela Rússia,
das quotas de importações.
As tabelas a seguir identificam a posição do Brasil no mercado mundial de suínos com relação aos anos
indicados:
Principais Produtores de Carnes de Suínos

Cenário Mundial das Carnes de Suínos
2005
2006
2007(1)
2008(2)
2009(2)
(milhares de toneladas – peso em equivalente-carcaça)

China.........................................................................
União Européia (27 países) .......................................
EUA ..........................................................................
Brasil ........................................................................
Rússia........................................................................
Canadá ......................................................................
Outros........................................................................
Total .........................................................................

45.553
21.676
9.392
2.710
1.735
1.920
11.565
94.551

Principais Exportadores de Carnes de Suínos

2005
2006
2007(1)
2008(2)
2009(2)
(milhares de toneladas – peso em equivalente-carcaça)

EUA ..........................................................................
União Européia (27 países) .......................................
Canadá ......................................................................
Brasil ........................................................................
China.........................................................................
Chile..........................................................................
Outros........................................................................
Total .........................................................................

1.209
1.143
1.084
761
502
128
179
5.006

Principais Consumidores de Carnes de Suínos
China.........................................................................
União Européia (27 países) .......................................
EUA ..........................................................................
Rússia........................................................................
Japão .........................................................................
Brasil ........................................................................
Outros........................................................................
Total .........................................................................

46.505
21.791
9.559
2.830
1.805
1.898
11.768
96.156

1.359
1.284
1.081
639
544
130
187
5.224

42.878
22.858
9.962
2.990
1.910
1.894
12.208
94.700

1.425
1.286
1.033
730
350
148
190
5.162

46.150
22.530
10.599
3.015
2.060
1.920
12.167
98.441

2.117
1.715
1.129
625
223
142
186
6.137

48.700
22.100
10.339
3.010
2.145
1.960
12.064
100.318

1.837
1.250
1.150
610
210
130
192
5.379

2005
2006
2007(1)
2008(2)
2009(2)
(milhares de toneladas – peso em equivalente-carcaça)
45.139
20.632
8.669
2.486
2.509
1.949
12.805
94.189

(1)

Dados preliminares.
Estimado.
Fonte: USDA – Abril/2008.
(2)
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46.051
20.632
8.640
2.639
2.452
2.191
13.315
95.920

42.726
21.507
8.966
2.803
2.473
2.260
13.814
94.549

46.357
20.970
8.811
3.112
2.486
2.390
14.143
98.269

48.790
20.905
8.884
2.894
2.476
2.400
13.822
100.171

Carne Bovina
Começamos a produzir corte de carne bovina para venda a nossos mercados de exportação e ao mercado
brasileiro no quarto trimestre de 2005. O Brasil é o maior exportador, o segundo maior produtor, e o terceiro
maior consumidor mundial, de cortes de carne bovina, segundo informações de produção compiladas pelo
USDA. A produção e as exportações brasileiras de carne bovina aumentaram significativamente nos últimos
cinco anos. O USDA projeta uma diminuição global na produção, no consumo e na exportação de carne
bovina para 2009. O USDA acredita que essa diminuição é um reflexo da crise econômica em que os
consumidores estão buscando alimentos mais baratos que a carne bovina.
Cenário Mundial das Carnes de Bovinos
Maiores Produtores de Carne Bovina
EUA ............................................................................
Brasil ..........................................................................
China...........................................................................
União Européia (27 países) ........................................
Argentina ....................................................................
Índia ............................................................................
Outros..........................................................................
Total ...........................................................................
Maiores Exportadores de Carne Bovina
Brasil ..........................................................................
Austrália......................................................................
Índia ............................................................................
EUA ............................................................................
Nova Zelândia.............................................................
Outros..........................................................................
Total ...........................................................................
Maiores Consumidores de Carne Bovina
EUA ............................................................................
União Européia (27 países) ........................................
Brasil ..........................................................................
China...........................................................................
Argentina ....................................................................
México ........................................................................
Outros..........................................................................
Total ...........................................................................

2005
2006
2007(1)
2008(2)
2009(2)
(milhares de toneladas – peso em equivalente-carcaça)
11.318
8.592
5.681
8.090
3.200
2.250
17.548
56.679

11.980
9.025
5.767
8.150
3.100
2.375
17.762
58.159

12.096
9.303
6.134
8.188
3.300
2.413
17.464
58.898

12.163
9.024
6.100
8.100
3.150
2.470
17.531
58.538

12.105
8.935
6.000
8.200
3.010
2.475
16.923
57.648

2005
2006
2007(1)
2008(2)
2009(2)
(milhares de toneladas – peso em equivalente-carcaça)
1.845
1.388
617
316
577
2.572
7.315

2.084
1.430
681
519
530
2.273
7.517

2.189
1.400
678
650
496
2.230
7.643

1.801
1.407
625
856
533
2.343
7.565

1.675
1.350
600
826
525
2.254
7.230

2005
2006
2007(1)
2008(2)
2009(2)
(milhares de toneladas – peso em equivalente-carcaça)
12.664
8.550
6.795
5.614
2.451
2.428
17.702
56.204

12.833
8.649
6.969
5.692
2.553
2.519
18.153
57.368

12.829
8.691
7.144
6.065
2.771
2.568
19.240
58.308

12.452
8.362
7.252
6.062
2.733
2.591
18.317
57.769

12.554
8.520
7.290
5.968
2.614
2.538
17.554
57.038

(1)

Dados preliminares.
Estimado.
FONTE: USDA – ABRIL/2008.
(2)

Mercado Interno Brasileiro
O Brasil é o quinto maior país do mundo, tanto em extensão territorial quanto em população. No final de julho
de 2008, a população brasileira era estimada em 189,6 milhões, de acordo com dados do IBGE. O PIB
brasileiro foi de R$2,6 trilhões em 2007, o que representa um aumento de 9,6% em relação ao PIB do ano de
2006, que foi de R$2,3 trilhões, ambos em termos nominais. Para 2008, o Banco Central anunciou um
aumento de 11,2% em relação ao PIB de 2007. Em relação à renda disponível per capita, registrou-se uma
diminuição no período entre 2001 e 2004, com uma posterior recuperação até 2007. Por outro lado, a taxa de
inflação de acordo com o IPCA foi de 4,5% em 2007 e 5,9% em 2008, dando continuidade à tendência de
taxas de inflação moderadas, se comparadas ao histórico brasileiro de altas taxas inflacionárias.
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O Brasil é um grande consumidor de carnes, com um consumo per capita de 87,8 quilos estimados para 2008,
segundo o USDA. Carne de aves e carne bovina são gêneros de primeira necessidade e constituem as
principais fontes de proteínas no mercado interno. Os suínos também constituem uma importante fonte de
proteína no país, muito embora o consumo de carne bovina e de aves seja consideravelmente maior, entre os
brasileiros, do que o consumo de suínos.
No Brasil, a demanda por produtos suínos, bovinos e de aves é diretamente afetada pelas condições econômicas
do país. A tendência geral de reaquecimento da economia nos últimos anos tem sustentado uma crescente
demanda por alimentos processados, assim como pelos tradicionais produtos de aves e suínos frescos e
congelados. No entanto, as reduções na renda disponível ocorridas entre 2001 e 2004 contrabalançaram, até certo
ponto, outros acontecimentos econômicos positivos que contribuíram para a demanda.
O mercado interno é altamente competitivo, especialmente no segmento de aves e suínos frescos e congelados,
e conta com diversos produtores de grande porte como a Sadia, Aurora e Seara (adquirida pela Cargill). Ver
“Descrição dos Nossos Negócios – Concorrência” na página 172 deste Prospecto. Os grandes produtores
competem, ainda, de forma acirrada, com uma quantidade expressiva de pequenos produtores que atuam na
economia informal e oferecem produtos de menor qualidade a preços mais baixos que os grandes produtores.
Por esse motivo, nos últimos anos, nossa Companhia e nossos principais concorrentes têm se voltado à
produção e venda de alimentos processados, os quais sustentam margens mais favoráveis. Ou seja, nossa
Companhia e nossos principais concorrentes estão dando prioridade aos alimentos processados em detrimento
a aves e suínos frescos e congelados, os quais constituem essencialmente commodities in natura.
Dentre os alimentos processados, houve um aumento considerável de industrializados e congelados de carnes
nos últimos anos. Com base em informações compiladas pela Nielsen, estimamos que o mercado de
industrializados de carnes no Brasil foi o responsável por vendas líquidas no montante de R$14,0 bilhões no
ano de 2008, o que representa um aumento de 11% em relação aos R$12,6 bilhões registrados em 2007. Com
base em informações compiladas pela Nielsen, o mercado de carnes congeladas representou um total líquido
de vendas de aproximadamente R$2,5 bilhões em 2008, o que corresponde a um aumento de 14% em relação
aos R$2,2 bilhões das vendas líquidas de 2007. O mercado de processados de carnes apresenta maior
concentração de participantes. Acreditamos que os alimentos processados constituem uma oportunidade para
maior crescimento nos próximos anos.
Em 2008, com base em informações compiladas pela Nielsen, o mercado de lácteos processados brasileiro
corresponde a aproximadamente R$3,7 bilhões, o que representa um aumento de 9% em relação aos R$3,4
bilhões registrados em 2007. O Brasil é um dos maiores consumidores de lácteos. Além disso, adquirimos três
marcas de margarina da Unilever e estabelecemos uma joint venture para uso da marca Becel. Em 2008, o
mercado brasileiro de margarinas representou um total de vendas de R$2,3 bilhões, de acordo com a pesquisa
da AC Nielsen.
Mercados de Exportação
Nos últimos anos, o comércio global de produtos de aves, suínos e carne bovina vem crescendo, de acordo
com o USDA. Da mesma maneira, o consumo de carnes em geral também cresceu na maioria dos países.
As exportações de frango cresceram a uma taxa acumulada de 11% de janeiro à dezembro de 2008. Em
termos de volume, esse crescimento passou de 3.287 mil toneladas para 3.646 mil toneladas.
As exportações de carne suína diminuíram a uma taxa acumulada de 13% em 2007, passando de 606 mil
toneladas para 529 mil toneladas. Além disso, a exportação de carnes bovinas diminuiu a uma taxa de 14% em
2008, passando de 1.615 mil toneladas para 1.383 mil toneladas.
No segmento de leites e derivados, o Brasil está exportando uma grande gama de produtos, especialmente
leite em pó, o qual é exportado desde 2000, como uma alternativa para o mercado interno. Os volumes de
venda de leite em pó aumentaram, passando de 229 toneladas em 2000 para aproximadamente 83,3 mil
toneladas em 2008, de acordo com o SECEX.
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Devido à vantagens naturais, como o baixo custo de ração animal e de mão-de-obra, além de ganhos de
eficiência no processamento de produtos de origem animal, o Brasil se tornou líder de participação nos
mercados de exportação, em nível global. Nossa Companhia, assim como outros grandes produtores
brasileiros, tomou / toma como base essas vantagens para incrementar a extensão e escala de seus negócios.
A demanda global por produtos de aves, suínos e de carne bovina provenientes do Brasil sofre impactos
significativos de barreiras comerciais, exigências sanitárias e barreiras relacionadas a doenças, a questões
religiosas e condições econômicas, além de outros fatores, conforme o mercado para o qual o produto será
exportado. As barreiras comerciais abrangem quotas à importação de produtos brasileiros (como na Rússia, por
exemplo), tarifas protecionistas (como na União Européia (27 países), por exemplo), subsídios diretos e indiretos
para produtores locais, exigências de licenças (como na China, por exemplo) e restrição total à importação. A
maioria dos países exige acordos sanitários com o Brasil antes de importar produtos brasileiros (como é o caso
dos Estados Unidos, o qual não possui acordos sanitários com o Brasil relacionados a produtos suínos e aves).
Além disso, os surtos de doenças animais podem resultar em barreiras à importação (como é o caso da Rússia,
que impediu a importação de produtos suínos brasileiros tendo em vista a febre aftosa que afetou em determinada
época o gado bovino em dois estados brasileiros – Mato Grosso do Sul e Paraná). O Oriente Médio, que consiste
em uma região ativa para a venda de aves por produtores brasileiros, não importa produtos suínos devido à
restrição da religião muçulmana ao consumo de carne de porco. Acima de tudo, as condições econômicas de
determinado mercado de exportação (seja ele nacional ou regional) podem influenciar a demanda por todos os
tipos de produtos suínos, de carne bovina e aves, como também por produtos processados.
O comércio global de produtos de aves pode ser negativamente afetado pela evolução da gripe aviária de alta
patogenicidade (o vírus H5N1), em especial na Ásia, mas também, mais recentemente, na Europa e África.
Desde o início de 2003, houve mais de 424 casos confirmados de gripe aviária em humanos e mais de 261
mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tendo o número de mortes aumentado cada ano
desde 2003. Casos humanos foram registrados em vários países na Ásia, no Oriente Médio e na África em
2006, e diversos países na Europa registraram casos de gripe aviária em pássaros. Até o momento, a gripe
aviária não foi detectada no Brasil ou em qualquer outro local do continente americano. Uma espécie similar
de vírus foi detectada na América do Norte, mas de baixa patogenicidade. Se essa doença aparecer no Brasil,
ou se passar a ser transmitida entre seres humanos, haverá uma provável queda na demanda por produtos de
aves in natura, por um período que não se pode prever.
Nossa Companhia e demais produtores brasileiros competem com produtores locais e outros produtores
estrangeiros por mercados de exportação. Ver “Descrição dos Nossos Negócios – Concorrência” na página
172 deste Prospecto. Tradicionalmente, os produtores brasileiros dirigem-se à exportação de aves inteiras
congeladas e em cortes congelados de aves, suínos e de carne bovina. Esses produtos, caracterizados
essencialmente como commodities, continuam a ser responsáveis pelo volume considerável de exportações
registrado nos últimos anos. Recentemente, as empresas alimentícias brasileiras começaram a expandir suas
vendas de produtos processados. Estimamos que, dentro dos próximos anos, nossa Companhia e nossos
principais concorrentes brasileiros passarão a vender maiores volumes de aves inteiras congeladas e cortes
congelados de aves, suínos e de carne bovina, mas, principalmente, passarão a vender um volume cada vez
maior de produtos processados.
Visão Geral da Posição do Brasil no Mercado Mundial de Leites e Lácteos
Nos últimos anos, o mercado mundial de lácteos vem passando por um intenso processo de transição. Ainda
que dominado pela produção de leite, o mercado observa o rápido crescimento da participação de produtos de
maior valor agregado, como iogurtes, manteiga, queijos e outros derivados do leite.
Segundo o USDA, o mercado mundial de leites e produtos lácteos crescerá aproximadamente 13% no período de
2005 a 2010, como conseqüência do aumento na demanda por produtos relacionados à saúde e ao bem estar.

149

Produção
A produção mundial de leite registrou um aumento de 1,7% em 2008, passando de 427.817 mil toneladas em 2007
para 437.101 mil toneladas em 2008. A União Européia (27 países) foi a maior produtora mundial de leite de vaca,
com uma produção de 134.000 mil toneladas, seguida pelos Estados Unidos, com uma produção de 86.026 mil
toneladas e pela Índia, com uma produção de 44.100 mil toneladas, enquanto o Brasil ocupou o sexto lugar, com uma
produção de 28.890 mil toneladas. A tabela abaixo demonstra o ranking do setor nos exercícios de 2004 à 2009:

1o
2o
3o
4o
5o
6o
7o
8o
9o
10o
11o
12o
13o

Produção de leite de vaca de países selecionados (mil ton)
2004
2005
2006
2007
União Européia.....................
133.969
134.672
132.206
132.604
Estados Unidos .....................
77.534
80.254
82.462
84.188
Índia......................................
37.500
37.520
41.000
42.890
China ....................................
22.606
27.534
31.934
35.252
Rússia ...................................
32.000
32.000
31.100
32.200
Brasil....................................
23.317
24.250
25.230
26.750
Nova Zelândia ......................
15.000
14.500
15.200
15.640
México..................................
9.874
9.855
10.051
10.657
Ucrânia .................................
13.787
13.423
12.890
11.997
Argentina..............................
9.250
9.500
10.200
9.550
Austrália ...............................
10.377
10.429
10.395
9.870
Canadá..................................
7.905
7.806
8.041
8.212
8.329
8.285
8.137
8.007
Japão.....................................
401.448
410.028
418.849
427.817
Total.....................................

2008 *
134.000
86.026
44.100
36.700
32.500
28.890
15.141
10.814
11.070
10.100
9.500
8.270
7.990
435.101

2009**
134.400
86.817
45.140
38.630
32.830
30.335
16.350
11.030
10.350
10.400
9.675
8.250
8.010
442.217

Fonte: USDA (Dez/08).
* Estimativa.
** Projeção.

Segundo o USDA, na América do Sul a produção de leite, em 2009, foi estimada em 40.735 milhões de
toneladas. Em 2008, o Brasil foi o primeiro produtor, com uma produção de 28.890 milhões de toneladas,
representando mais do que o dobro de participação da segunda colocada, Argentina, que no mesmo ano
apresentou uma produção de 10.100 milhões de toneladas.
Consumo
O maior mercado consumidor mundial de leites é a Índia, com um consumo estimado de 45.035 mil toneladas, seguida
por União Européia e Estados Unidos, com um consumo estimado de 33.645 e 28.250 mil toneladas de leite,
respectivamente, em 2009. O Brasil está em sexto lugar, com um consumo de 11.230 mil toneladas de leite. A tabela
abaixo indica os volumes de consumo dos principais mercados consumidores de leite ao longo dos períodos indicados:
Consumo de leite de vaca de países selecionados (mil ton)
2004
2005
2006
2007
1o
2o
3o
4o
5o
6o
7o
8o
9o
10o
11o
12o
13o

Índia ......................................
União Européia .....................
Estados Unidos......................
China.....................................
Rússia....................................
Brasil ....................................
Nova Zelândia .......................
México ..................................
Ucrânia..................................
Argentina...............................
Austrália................................
Canadá ..................................
Japão .....................................
Total .....................................

35.500
35.190
27.288
10.315
12.900
12.743
360
4.349
5.112
1.800
2.020
2.835
4.955
155.367

36.600
34.932
27.416
12.500
12.845
13.400
360
4.266
5.441
1.800
2.145
2.831
4.775
159.311

Fonte: USDA (dez).
* Estimativa.
** Projeção.
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39.920
34.084
27.851
13.809
12.000
13.755
360
4.305
6.086
1.900
2.127
3.058
4.648
163.903

42.680
33.334
28.011
14.820
12.000
10.170
360
4.275
3.641
1.900
12.162
3.086
4.521
160.960

2008*

2009**

43.885
33.569
28.140
15.300
12.100
10.674
345
4.253
2.779
1.950
2.205
3.145
4.450
162.795

45.035
33.645
28.250
15.966
12.180
11.230
330
4.275
2.109
1.970
2.220
3.135
4.400
164.745

Importações Mundiais
Os maiores importadores mundiais de leite são Indonésia, com importação estimada de 216 mil toneladas para
2009, seguida por México e Filipinas, que estimam importação de 165 e 147 mil toneladas, respectivamente.
O Brasil está em oitavo lugar, com uma importação estimada de 20 mil toneladas no mesmo ano. A tabela
abaixo indica os volumes de importados pelos principais mercados, segundo o USDA:
Importações de leite em pó de países selecionados (mil ton)
2004
2005
2006
2007
Indonésia ....................................
México........................................
Filipinas ......................................
China ..........................................
Rússia .........................................
Japão...........................................
Taiwan ........................................
Brasil..........................................
Austrália .....................................
Estados Unidos ...........................
Argentina ....................................
UE-27 .........................................
Coréia do Sul ..............................
Índia............................................
Canadá .......................................
Nova Zelândia ............................
Total...........................................

146
175
165
152
90
37
47
25
14
9
1
34
4
15
2
3
919

161
197
122
120
100
34
45
30
19
18
3
13
6
–
4
2
874

167
149
135
136
60
32
50
40
18
15
1
24
7
–
3
2
839

174
145
140
99
75
36
50
23
15
21
2
12
5
–
3
2
802

2008*

2009**

203
163
135
89
90
35
35
26
16
19
1
6
4
–
4
2
828

216
165
147
103
98
50
42
20
17
15
1
6
5
0
2
2
889

Fonte: USDA (Abr/09).
* Estimativa.
** Projeção.

Exportações Mundiais
O maior exportador mundial de leite é a Nova Zelândia, com uma exportação estimada de 988 mil toneladas,
seguida pela União Européia (27 países) e Estados Unidos, que apresentam uma exportação de 586 e 360 mil
toneladas, respectivamente, em 2008. O Brasil está em sexto lugar, com uma exportação de 112 mil toneladas,
no mesmo ano, segundo dados do USDA. A tabela abaixo indica os volumes de exportação de leites:
Exportações de leite em pó de países selecionados (mil ton)*
2004
2005
2006
2007
o

1
2o
3o
4o
5o
6o
7o
8o
9o
10o
11o

Nova Zelândia ....................
União Européia...................
Estados Unidos ...................
Austrália .............................
Argentina............................
Brasil..................................
Filipinas..............................
China ..................................
Ucrânia ...............................
Rússia .................................
Canadá................................
Outros.................................
Total...................................

974
791
239
360
195
18
44
27
81
26

806
682
285
302
184
29
44
32
77
20

877
510
299
342
231
21
48
34
82
20

2008 *

2009**

997
567
265
305
128
46
50
76
75
20

872
580
419
231
136
76
51
56
63
20

988
586
360
236
167
112
53
31
49
20

16

6

13

14

15

13

30
2801

564
3031

480
2957

470
3013

33
2552

48
2663
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DESCRIÇÃO DOS NOSSOS NEGÓCIOS
VISÃO GERAL
Somos uma das maiores companhias brasileiras do ramo alimentício, de acordo com o ranking do Anuário
Melhores&Maiores/2008 da Revista Exame, em receita operacional bruta, com foco na produção e
comercialização de produtos e derivados de aves, suínos, cortes de carne bovina, leite, produtos lácteos e
alimentos processados. Possuímos um negócio verticalmente integrado que produz mais de 2.500 itens (SKUs),
que são distribuídos a clientes no Brasil e em mais de 110 países. Nossos produtos atualmente incluem:
•

frangos inteiros e cortes de frango congelados;

•

cortes de suínos e cortes de bovinos congelados;

•

alimentos processados, tais como:

•

frangos inteiros e cortes de frango congelados marinados, aves especiais (vendidas sob a marca
Chester®) e perus;

•

produtos industrializados de carnes, tais como presuntos, mortadelas, salsichas, lingüiças, bacon e outros
produtos defumados e salames;

•

carnes processadas congeladas, tais como hambúrgueres, empanados, kibes, almôndegas e uma linha
vegetariana;

•

pratos congelados, tais como lasanhas, pizzas e outros congelados incluindo, vegetais, pão de queijo,
tortas e outros;

•

produtos lácteos, sucos, iogurtes, leite de soja e sucos de soja;

•

margarinas.

•

leite; e

•

farelo de soja e farinha de soja refinada, bem como ração animal.

No mercado doméstico, operamos, principalmente, sob as marcas Perdigão, Chester, Elegê, Batavo, Becel
(por meio de uma joint venture estratégica com a Unilever) e Turma da Mônica (esta última licenciada), as
quais acreditamos estar entre as marcas mais reconhecidas no Brasil. Em agosto de 2007, adquirimos da
Unilever as marcas de margarina Doriana, Delicata e Claybom. Também possuímos marcas reconhecidas em
mercados externos, tais como a Perdix, que é usada na maior parte dos nossos mercados externos, Fazenda, na
Rússia, e Borella, na Arábia Saudita, entre outras.
Em 2 de janeiro de 2008, adquirimos o controle da Eleva, uma companhia de destaque no setor alimentício,
com foco em leites, produtos lácteos, frangos, suínos e alimentos processados. Com a aquisição da Eleva,
ampliamos o nosso portfólio de leites e produtos lácteos, o qual também passou a incluir leite em pó e queijos,
e ampliamos nossa produção de frangos, suínos e alimentos processados.
Em 2 de abril de 2008, adquirimos a Cotochés, por R$51,0 milhões, acrescidos de R$15,0 milhões em
assunção de dívidas.
No mercado externo, a conclusão da aquisição da Plusfood nos permitiu diversificar nossas operações de
produtos processados e refrigerados na Europa.
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Somos um dos produtores líderes de industrializados de carnes, carnes processadas congeladas, produtos lácteos e
margarinas no Brasil, com participação de mercado de aproximadamente 25,7% em produtos industrializados de
carne; 35,5% em carnes processadas congeladas, 14,0% em produtos lácteos processados e 18,0% em margarinas,
de acordo, em cada caso, com a Nielsen e com base em volumes de vendas. Nós atingimos subtancialmente todo o
território brasileiro com uma cadeia de distribuição que engloba 28 centros de distribuição.Atualmente, operamos
25 unidades de processamento de carnes (das quais 21 são de nossa propriedade, sendo que uma está em construção,
e quatro são operadas por terceiros), 23 incubatórios (sendo 21 próprios), 13 fábricas de rações animais, 15
unidades de processamento de lácteos e sobremesas (das quais 10 são de nossa propriedade, sendo que duas estão
em construção, e cinco são operadas por terceiros), uma fábrica de processamento de margarinas (joint venture com
a Unilever), 13 pontos de coleta de leite e uma unidade de processamento de soja.
Somos a segunda maior exportadora brasileira de produtos de aves, com base em volumes exportados em 2008,
segundo a ABEF, e acreditamos estar entre as maiores exportadoras do mundo. Somos líder dentre as
exportadoras brasileiras de produtos de suínos, com base em volumes exportados em 2008, segundo a ABIPECS.
Nós exportamos principalmente para distribuidores internacionais, para o mercado institucional, que inclui
restaurantes e cadeias de fast food, e para empresas processadoras de alimentos. Em 2008 e no período de
três meses encerrado em 31 de março de 2009, nossas exportações representaram 43,7% e 42,9%,
respectivamente, de nossa receita líquida total. Nós exportamos para mais de 2.000 clientes, sendo que o
mercado europeu representou aproximadamente 22,2% e 22,1% das nossas vendas líquidas em 2008 e no
período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, respectivamente, o Extremo Oriente 22,9% e
22,0%, a Eurásia (incluindo a Rússia) 14,6% e 10,9% e o Oriente Médio 25,6% e 30,4% das vendas
líquidas nos períodos em questão e os demais 14,7% e 14,6% representam as exportações para outras
regiões. Nenhum cliente isolado representou mais de 2,6% das nossas vendas líquidas em 2008 e 2,5% no
período de três meses encerrado em 31 de março de 2009.
No segmento de leites e produtos lácteos, somos líder em vendas de leite UHT no Brasil, com um market
share de 17,2%, com base nos volumes de vendas de janeiro a dezembro de 2008, de acordo com a Nielsen.
Possuímos 8,5% de market share na produção doméstica de leite em pó, conforme dados da USDA sobre a
produção de leite em pó no Brasil em 2008.
Em 19 de maio de 2009, celebramos o Acordo de Associação para unificação de nossos negócios com os
negócios da Sadia, cuja implementação dependerá, dentre outras condições, das decisões dos órgãos de defesa
da concorrência. A Sadia é uma companhia aberta de destaque no setor alimentício, com foco em produtos
industrializados congelados, resfriados e margarinas. Para informações sobre a Associação, ver “Associação”
nesta seção e “Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto.
A Associação está sujeita à aprovação pelos nossos acionistas e pelos Acionistas Sadia e, ainda, pelas
autoridades de defesa da concorrência, de modo que as nossas atividades não serão integradas com as
atividades da Sadia até que sejam proferidas as decisões dos órgãos de defesa da concorrência competentes.
Para mais informações, ver “Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto.
HISTÓRICO
Nossa Companhia foi fundada pelas famílias Brandalise e Ponzoni, em 1934, como Ponzoni, Brandalise e Cia, no
Estado de Santa Catarina, na Região Sul, e permaneceu sob a administração da família Brandalise até setembro de
1994. Nos anos quarenta, expandimos nossas operações ligadas à exploração do comércio em geral, com ênfase em
produtos alimentícios e produtos correlatos, para incluir o processamento de suínos. Nos anos cinqüenta,
ingressamos no ramo de processamento de aves. Nos anos setenta, ampliamos a distribuição de nossos produtos
para incluir mercados de exportação, iniciando com a Arábia Saudita. De 1980 a 1990, expandimos os nossos
mercados de exportação para incluir o Japão, em 1985, e a Europa, em 1990. Também empreendemos uma série de
aquisições no negócio de processamento de aves e suínos e investimos em outros negócios.
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De 1990 a 1993, experimentamos prejuízos substanciais em razão do aumento de despesas financeiras,
baixo investimento em desenvolvimento de produtos, capacidade limitada, bem como divulgação modesta
de nossos produtos. Em setembro de 1994, enfrentamos uma crise de liquidez em decorrência da qual a
família Brandalise vendeu suas participações na Companhia, que consistia em 80,68% das ações ordinárias
de nossa emissão e 65,54% das ações preferenciais, para oito fundos de pensão:
•

PREVI;

•

SISTEL;

•

PETROS;

•

Real Grandeza;

•

FAPES;

•

PREVI – BANERJ;

•

VALIA; e

•

TELOS.

Ao adquirirem o controle da nossa Companhia, os oito fundos de pensão originais contrataram uma nova
equipe de diretores que reestruturou a administração e implementou aumentos de capital e programas de
modernização. Nossa nova administração realizou nossa reestruturação societária, alienou ou liquidou
operações comerciais não preponderantes e incrementou nossa estrutura financeira.
Todos os fundos de pensão originais continuam a ser acionistas da Companhia, com exceção da TELOS e da
PREVI – BANERJ- Em liquidação, que venderam suas posições acionárias em 2003 e em 2007,
respectivamente. Os Fundos de Pensão assinaram um Acordo de Voto em 6 de março de 2006, com
vinculação das ações detidas por eles direta ou indiretamente em 12 de abril de 2006, data do primeiro
aditamento, representando 49,0% do capital total. Em 31 de maio de 2009, os Fundos de Pensão detinham,
direta ou indiretamente, 35,01% do nosso capital votante e total. Não possuímos ações preferenciais desde
abril de 2006.
Em abril de 2006, assinamos com a BM&FBOVESPA o Contrato de Participação no Novo Mercado pelo
qual estamos obrigados a observar as regras mais rígidas de governança corporativa e divulgação para
companhias listadas na BM&FBOVESPA, incluindo, entre outras coisas, (i) ter o capital exclusivamente
composto de ações ordinárias; (ii) adotar procedimentos em ofertas públicas que favoreçam a dispersão
acionária; (iii) oferecer tag along integral aos acionistas, de forma que o adquirente da participação
controladora deverá estender aos demais acionistas as mesmas condições de aquisição das ações do bloco de
controle, e (iv) em caso de fechamento de capital, realizar uma oferta pública de aquisição de nossas ações
ordinárias a um preço, no mínimo, equivalente ao valor econômico determinado por laudo de avaliação.
Em 17 de julho de 2006, a Sadia, deu início a uma oferta pública para adquirir 100% das ações de nosso
capital pelo preço de R$27,9 por ação. Tal oferta estava sujeita a diversas condições, entre elas a de ser aceita
por, no mínimo acionistas detentores de 50% mais uma ação do nosso capital. Em 19 de julho de 2006,
anunciamos que havíamos recebido declarações por escrito de acionistas representando 55,4% de nosso
capital, rejeitando a oferta. Em 20 de julho de 2006, a Sadia aumentou o preço por ação de sua oferta para
R$29,00. No mesmo dia, recebemos declarações por escrito de acionistas representando 55,4% de nosso
capital, rejeitando a oferta. Em 21 de julho de 2006, a CVM emitiu um comunicado no sentido de que, em
vista das declarações por escrito de nossos acionistas e que a Sadia manteve a condição de aceitação mínima,
a oferta passou a não ter efeito. No mesmo dia, a Sadia desistiu da oferta.
No final de 2006, concluímos com êxito uma oferta primária de ações, com a emissão de 32 milhões de novas
ações, ao preço de R$25,00 por ação, cuja liquidação financeira ocorreu em 1º de novembro de 2006. A
operação resultou na captação de R$800 milhões. Os recursos foram direcionados às aquisições e expansão de
novos negócios como atividades de lácteos, margarinas e bovinos.
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Em dezembro de 2007, concluímos novamente com êxito uma oferta primária de ações ordinárias, por meio
da qual distribuímos um total de 20.744.200 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal
de nossa emissão, ao preço de R$45,00 por ação, perfazendo o montante total bruto de R$933,5 milhões.
Os recursos foram direcionados ao pagamento da parcela em dinheiro da aquisição da Eleva.
Em 21 de fevereiro de 2008, nosso Conselho de Administração aprovou a emissão de 20.256.751 ações
ordinárias, as quais foram integralizadas com ações de emissão da Eleva, de acordo com a relação de
substituição de 1 ação ordinária de emissão da Companhia para cada 1,74308855 ação ordinária de emissão
da Eleva. Como resultado, nosso capital social passou de R$2,5 bilhões para R$3,4 bilhões.
Ofertas Públicas de Aquisição de Ações
Em decorrência da aquisição do controle da Eleva, realizamos oferta pública para aquisição das ações detidas
pelos acionistas minoritários da Eleva, nos mesmos termos e condições pagos pelas ações dos acionistas
controladores, ou seja, mediante pagamento em dinheiro dessas ações ao preço de R$25,8162443 por ação,
sendo que pelos remanescentes 53,8% das ações detidas pelos acionistas minoritários, estes receberam ações
de nossa emissão, na proporção de uma nova ação de nossa emissão para 1,74308855 ação de emissão da
Eleva, mediante a incorporação de ações.
EVENTOS RECENTES
Associação
Em 19 de maio de 2009, celebramos o Acordo de Associação, de forma a viabilizar a unificação de nossas
operações com as operações da Sadia. Da Associação, resultará a BRF (que será a nossa nova denominação
social), com sede social na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Abaixo encontram-se os principais passos para a
criação e implementação da Associação:
(i) Incorporação HFF, por meio de incorporação, por nossa Companhia, de ações de emissão da HFF, de
acordo com a seguinte relação de substituição: 1 ação ordinária de emissão da HFF para cada 0,166247
ação ordinária de emissão da BRF;
(ii) os demais acionistas da Sadia migrarão para a BRF por meio de incorporação de ações de emissão da
Sadia por nossa Companhia, de acordo com a seguinte relação de substituição: 1 ação ordinária ou
preferencial de emissão da Sadia para cada 0,132998 ação ordinária de emissão da BRF. Os acionistas
dissidentes titulares de ações ordinárias de emissão da Sadia, por ocasião da realização da Incorporação
Sadia, terão direito de retirada, nos termos da lei; e
(iii) a Concórdia Holding, controladora da Concórdia Corretora e do Concórdia Banco, não é parte da
Associação e, portanto, será vendida aos atuais acionistas controladores da Sadia antes da Incorporação HFF.
Com a efetivação desses passos, a totalidade das ações de emissão da Sadia passará a ser de nossa titularidade.
A Associação está sujeita à aprovação pelos nossos acionistas e pelos Acionistas Sadia e, ainda, pelas
autoridades de defesa da concorrência, de modo que as nossas atividades não serão integradas com as
atividades da Sadia até que sejam proferidas as decisões dos órgãos de defesa da concorrência competentes.
Para maiores informações, ver “Fatores de Risco”, na página 62 deste Prospecto.
A Associação está em linha com nossas estratégias de ampliação da atuação nos mercados interno e externo, e
possibilitará a ações complementares entre nossas operações. Além disso, acreditamos que a Associação trará
importantes sinergias e ganhos de escala.
Após a Incorporação HFF, deveremos alterar nosso Estatuto Social de forma a estabelecer que o nosso
Conselho de Administração será composto por no máximo 11 membros, dos quais três serão eleitos pelos
Acionistas Sadia que migrarão para HFF até 31 de dezembro de 2010, e que o Conselho terá co-presidência,
sendo que nenhum dos presidentes terá voto de qualidade no caso de empate. Além disso, nossa denominação
social deverá ser alterada para BRF e nossa sede social transferida para Itajaí, Santa Catarina. Esperamos que
a assembléia geral extraordinária que aprovará essas matérias ocorra em julho de 2009.
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Caso o CADE venha a entender que a Associação limita a concorrência, em prejuízo dos consumidores, a
unificação das operações da Companhia e da Sadia está condicionada à aprovação das autoridades de defesa
da concorrência do Brasil, da União Européia e de outras jurisdições. Tais autoridades podem não aprovar a
operação ou impor condições significativas para a sua realização, incluindo compromissos de desempenho ou
de se desfazer de determinadas subsidiárias, linhas de produtos, marcas ou fábricas.
Durante a análise das autoridades de defesa da concorrência, nós e a Sadia poderemos estar sujeitos à
determinadas obrigações específicas, que visam a manter inalteradas as condições de mercado, assumidas
perante os órgãos antitruste. Na Europa, a análise feita pelos órgãos de defesa da concorrência é prévia, sendo
condição para o fechamento da operação (bar on closing).
No caso de as decisões das autoridades de defesa da concorrência serem submetidas ao controle judicial, a
obrigação de manter inalteradas as condições de mercado pode ser mantida enquanto durar a apuração pelo
Poder Judiciário. Para informações sobre aprovações de órgãos de defesa da concorrência, ver seção “Fatores
de Risco”, na página 62 deste Prospecto e para informações adicionais sobre a Sadia, ver seção “Sadia” na
página 185 deste Prospecto.
Reorganização Societária
Em reunião do nosso Conselho de Administração realizada em 27 de novembro de 2008, foi aprovada a
continuação da nossa reestruturação societária e de negócios envolvendo a Companhia e algumas de nossas
subsidiárias, diretas e indiretas, a qual representará ganhos de sinergia para a Companhia e resultará na
simplificação de nossa estrutura societária, redução de custos e despesas operacionais.
Com a implementação de referida reorganização societária, conforme descrita nos subitens abaixo, o ágio
registrado na Companhia referente às aquisições de referidas sociedades, no valor de R$148,8 milhões foi, em
decorrência da incorporação, integralmente amortizado no resultado do exercício de 2008.
De acordo com o Ofício/CVM/SEP/GEA-2/Nº 020/2009, o ágio no montante bruto de R$1,5 bilhão, referente
à aquisição de investimentos e amortizado quando das incorporações ocorridas em 2008 e início de 2009, o
qual inclui o ágio no valor de R$1,3 bilhão referente à aquisição da Eleva, conforme mencionado abaixo, foi
revertido e será amortizado contábil e fiscalmente de acordo com as práticas atualmente vigentes.
Cisão Parcial da Perdigão Agroindustrial
Em nossa assembléia geral extraordinária realizada em 18 de dezembro de 2008, nossos acionistas aprovaram
o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Perdigão Agroindustrial, com versão do acervo líquido
composto pelos investimentos na Perdigão Mato Grosso, na Batávia e na Maroca (antiga Cotochés), e
passivos compostos por dívidas, contas a pagar e mútuos, para nós, seguida de incorporação da Perdigão Mato
Grosso, Batávia e Maroca por nós, nos termos abaixo.
Incorporação da Perdigão Mato Grosso, Batávia e Maroca
Na mesma assembléia geral, realizada em 18 de dezembro de 2008, nossos acionistas aprovaram os
respectivos Protocolos e Justificação de Incorporação de cada uma de nossas subsidiárias Perdigão Mato
Grosso, Batávia e Maroca por nós.
Em 31 de dezembro de 2008, os órgãos competentes das sociedades a serem incorporadas aprovaram referidas
incorporações. Dessa forma, as atividades exercidas pelas sociedades então incorporadas passaram a ser
exercidas, a partir de 1º de janeiro de 2009, por nossas filiais.
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Incorporação da Perdigão Agroindustrial
Depois da cisão parcial da Perdigão Agroindustrial, conforme descrita acima, em nossa assembléia geral
extraordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2009, nossos acionistas aprovaram o Protocolo e Justificação
de Incorporação da Perdigão Agroindustrial por nós, a qual tornou-se efetiva a partir de 9 de março de 2009.
Com a incorporação da Perdigão Agroindustrial, as atividades até então exercidas por ela passaram a ser
exercidas por nossas filiais.
Complexo Agroindustrial Mineiros
Em setembro de 2008, concluímos a construção do Complexo Agroindustrial Mineiros, o qual foi construído
com o intuito de processar perus, sendo que mais de dois terços da produção será destinada à exportação.
O Complexo já está operando na sua capacidade máxima de 81 toneladas de produtos processados por ano.
O investimento total em referido Complexo foi de R$240 milhões.
Fábrica de Leite em Pó na Cidade de Três de Maio
Em 10 de junho de 2008, anunciamos a construção de uma fábrica de leite em pó na cidade de Três de Maio,
no Rio Grande do Sul, em uma área de aproximadamente 30 hectares que foi doada pela Prefeitura da cidade,
a qual terá a capacidade de processar duas mil toneladas/mês de leite em pó.
Como parte de nossa estratégia para aumentar o valor agregado do nosso portfólio de produtos lácteos, até
fevereiro de 2010, investiremos aproximadamente R$65,0 milhões nesta planta.
Incorporação da Eleva
Em 30 de abril de 2008, nossa assembléia geral ordinária e extraordinária aprovou o Protocolo e Justificação
de Incorporação da Eleva por nós, incorporação esta que já havia sido previamente aprovada pelo Conselho
de Administração destas duas sociedades em 11 de abril de 2008.
Com essa operação, o ágio registrado no valor de R$1,3 bilhão será fiscalmente amortizado num prazo de dez
anos, o que deverá nos gerar um benefício fiscal de R$457,3 milhões.
Aquisição da Cotochés
Em 02 de abril de 2008, por meio da Perdigão Agroindustrial, adquirimos a Cotochés, uma tradicional fábrica
de laticínios do Estado de Minas Gerais. Nosso investimento totalizou R$51,0 milhões acrescidos de R$15
milhões em assunção de dívidas. O portfólio da Cotochés inclui aproximadamente 50 itens, entre eles, leite
longa vida (UHT), leite em pó, queijos, manteiga, requeijão, creme de leite, leite fermentado e iogurtes, todos
comercializados sob as marcas Cotochés, Moon Lait e Pettilé.
Essa operação gerou um ágio no valor de R$41,6 milhões para a Companhia. Em 31 de dezembro de 2008, a
Cotochés foi por nós incorporada.
Aumento de Capital na Perdigão Agroindustrial
Em 30 de abril de 2008, conforme aprovação de nosso Conselho de Administração em reunião realizada em
11 de abril de 2008, foi aumentado o capital social da Perdigão Agroindustrial, mediante conferência das
participações societárias que foram detidas pela Companhia após a incorporação da Eleva, nas seguintes
sociedades que até então eram subsidiárias integrais desta última: (i) Avipal Nordeste S.A.; (ii) Avipal S.A.
Alimentos; (iii) Avipal S.A. Construtora e Incorporadora; (iv) Avipal Centro Oeste S.A.; e (v)
Establecimientos Levino Zaccardi y Cia S.A.
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Com esse aumento de capital, as antigas subsidiárias integrais da Eleva tornaram-se subsidiárias integrais da
Perdigão Agroindustrial.
Centro de Distribuição Embu
Durante 2008, a Companhia concluiu a primeira fase da construção do Centro de Distribuição Embu (“CDE”),
a qual consistiu na construção de três ambientes que possibilitam a armazenagem individualizada de nossos
produtos congelados, refrigerados e secos.
Toda a armazenagem e distribuição feitas para a região sudeste do Brasil são cobertas pelo CDE, o qual conta
com um sistema integrado de warehouse management, aprimorado com tecnologia de ponta, contendo duas
grandes ante-câmaras, sendo uma para recebimento e outra para expedição dos produtos.
A segunda fase do projeto, a qual consiste na instalação de um sistema de transelevador envolvendo um
processo automático de estoque, deve ser concluída no primeiro semestre de 2009. O centro de distribuição
Rio Verde é bastante similar ao CDE e foi concluído em dezembro de 2008.
Plano de Crescimento Sustentável
Estamos passando por significativas mudanças no que diz respeito ao nosso plano de crescimento sustentável
iniciado em 2006, o qual é baseado na aquisição de diversas sociedades e no ingresso em novos mercados.
Como resultado dessas aquisições, crescemos e nos diversificamos, aumentando nossa participação no
mercado de frango e suínos e ingressando no mercado de leite, margarina e bovinos.
Dentre esse processo de crescimento, passamos por uma significativa reestruturação em nossos negócios, com
vistas a manter a sustentabilidade de nossos negócios através da simplificação da nossa estrutura societária e
da redução de custos operacionais, fiscais e financeiros.
Aquisição da Plusfood
Em 02 de janeiro de 2008, por meio de nossas controladas, Perdigão Holland BV e Perdigão Agroindustrial,
celebramos um contrato de compra e venda da totalidade das ações de emissão da Plusfood, no valor total de
R$45,0 milhões (equivalente a €31,2 milhões), o que fez com passássemos a ser a primeira companhia
brasileira no setor de alimentos com operações industriais na Europa.
A Plusfood é especializada em produtos processados à base de bovinos e de aves e controla duas importantes
marcas do mercado europeu: a Fribo, com a qual comercializa hambúrgueres e que também foi adquirida por
nós; e a Friki, com a qual comercializa produtos à base de aves e que poderá ser utilizada por nós por um
período de até três anos, a contar de 6 de dezembro de 2007.
A Plusfood tem uma capacidade instalada de produção de aproximadamente 20 mil toneladas de produtos
acabados, por ano, e as suas vendas anuais somam aproximadamente €70 milhões (aproximadamente R$184
milhões). A Plusfood possui três fábricas: a maior delas em Oosterwolde, na Holanda, onde está situado o
departamento de pesquisa e o centro de tecnologia; uma em Wrexham, Inglaterra, a qual tem uma unidade de
produção de hambúrguer com potencial de crescimento; e uma em Constanza, Romênia, a qual está
estrategicamente localizada para atender o mercado do Leste Europeu. O principal mercado da Plusfood são
os países da Europa Ocidental.
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Somos uma sociedade constituída nos termos da lei brasileira, e conduzimos nossos negócios diretamente e/ou
por meio de nossas subsidiárias operacionais. A tabela a seguir contém nossas principais subsidiárias.
Subsidiária

Território de Constituição

Crossban Holdings GMBH ............................. Áustria
Perdigão International Ltd............................... Ilhas Cayman
Perdix International Foods
Comércio Internacional Lda......................... Portugal
Plusfood Groep BV......................................... Holanda

Negócio
Empresa holding de subsidiárias
internacionais
Principal subsidiária de exportação
Distribuição para exportação na
União Européia
Empresa holding de subsidiárias
internacionais

O gráfico abaixo apresenta a estrutura do nosso grupo societário:

Nota: Todas as nossas subsidiárias são integrais, exceto pela UP Alimentos Ltda., sociedade detida em conjunto com a Unilever em decorrência
de nossa joint venture. As empresas sem indicativo de percentual de participação são nossas subsidiárias integrais diretas ou indiretas. A
sub-holding Acheron Beteiligung-sverwaltung GMBH possui 100 subsidiárias diretas na Ilha da Madeira, Portugal, cujo objetivo é operar
no mercado europeu para possibilitar o incremento na participação naquele mercado que é regulado por regime de quotas de importação
para carne de frango e peru. O investimento nestas subsidiárias totaliza R$785,0 milhões em 31 de março de 2009.
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NOSSAS SUBSIDÁRIAS
Nós e nossas subsidiárias temos como principais atividades desenvolvidas, a criação, produção e abate de aves,
suínos e bovinos; industrialização e/ou comercialização de produtos frigorificados, massas, margarinas,
vegetais congelados, produtos lácteos e derivados de soja. A seguir, descrevemos brevemente as atividades de
cada subsidiária:
•

A PSA Participações Ltda. detém participação de 100% na subsidiária Sino dos Alpes.

•

A PDF Participações Ltda. detém participação minoritária na subsidiária Sino dos Alpes.

•

A Perdigão Trading S.A. foi constituída para operar como trading no comércio atacadista de carnes e
produtos de carne, principalmente para o mercado externo. Atualmente não opera.

•

A Crossban Holdings GMBH é uma holding e centralizadora dos investimentos no exterior.

•

A Perdix International Foods é importadora e distribuidora de produtos derivados de proteína animal
principalmente no mercado europeu.

•

A Perdigão International Ltd. atua como trading no exterior, comercializando produtos produzidos pelas
interligadas brasileiras.

•

A Perdigão Ásia PTE. é prestadora de serviços de marketing, administrativos e logística no mercado asiático.

•

A Perdigão France SARL é prestadora de serviços de marketing, administrativos e logística na França.

•

A Perdigão Nihon K.K é prestadora de serviços de marketing, administrativos e logística no Japão.

•

A Perdigão Holland B.V., que atualmente denomina-se Plusfood Holland B.V., é prestadora de serviços
de marketing, administrativos e logística na Holanda.

•

A Perdigão UK Ltd., que atualmente denomina-se Plusfood UK Ltd., é prestadora de serviços de
marketing, administrativos e logística na Inglaterra.

•

A BFF International Ltd. foi constituída para operar como trading, encontrando-se inoperante.

•

A Highline International e a Perdigão Export Ltd. estão inoperantes.

•

A Sino dos Alpes dedica-se ao processamento produtos derivados de carnes de frango e suínos para o
mercado interno.

•

A Plusfood Groep B.V. é uma holding do grupo Plusfood no exterior.

•

A Plusfood B.V. dedica-se à comercialização de alimentos, em especial a base de carne, bem como à
importação de produtos prontos.

•

A Plusfood Constanta SRL dedica-se à produção, processamento e conservação de alimentos, em especial
de produtos avícolas.

•

A Plusfood Finance UK Ltd. dedica-se a atividades financeiras, em especial à captação de recursos.

•

A Plusfood France SARL dedica-se à importação, exportação e comercialização de produtos avícolas.

•

A Plusfood Iberia SL dedica-se à distribuição de produtos alimentares.

•

A Plusfood Italia SRL dedica-se à distribuição de produtos alimentares.

•

A Fribo Foods Ltd., que atualmente denomina-se Plusfood Wrexham Limited, dedica-se, dentre outras atividades
suplementares previstas no seu estatuto, à comercialização de alimentos, em especial à base de carne bovina.

•

A Avipal Nordeste S.A. dedica-se à criação, abate e comercialização de frangos, produção e
comercialização de ovos e rações e à industrialização e comercialização de leite UHT.

•

A Avipal S.A. Construtora e Incorporadora encontra-se inoperante.
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•

A Avipal Centro-Oeste S.A. encontra-se inoperante.

•

A Avipal S.A. Alimentos dedica-se à criação e comercialização de aves.

•

O Establ.Levino Zaccardi y Cia S.A. dedica-se ao processamento de produtos derivados de leite.

A tabela abaixo apresenta a receita de nossas principais subsidiárias e as respectivas contribuições para nossa
receita, nos períodos indicados:

Subsidiária
Perdix International
Foods .........................
Perdigão International
Ltd. ............................
Total

31.03.2009
Receita
operacional
bruta

%

31.12.2008
31.12.2007
Receita
Receita
operacional
operacional
%
%
bruta
bruta
(em milhões de reais, exceto percentuais)

31.12.2006
Receita
operacional
%
bruta

248,4

26,8

833,4

24,1

540,9

17,8

414,4

18,2

678,3
926,7

73,2
100,0

2.624,2
3.457,6

75,9
100,00

2.500,2
3.041,1

82,2
100,0

1.863,1
2.277,5

81,8
100,0

PRODUTOS
Somos uma empresa de alimentos com foco na criação, produção e abate de aves, suínos, bovinos,
industrialização e/ou comercialização de produtos derivados, leite e lácteos, massas, vegetais e derivados de
soja. Nossos produtos processados incluem Chester e peru inteiros e em corte, marinados e congelados,
industrializados, congelados de carnes processadas e pratos prontos congelados. Também vendemos
margarinas, sucos, produtos de soja e ração animal.
Aves
Produzimos frangos, perdizes e codornas inteiros e em cortes, congelados. Vendemos 892,9 mil toneladas de
frango congelado e demais produtos de aves em 2008, em comparação a 602,8 mil toneladas em 2007.
Vendemos 230,8 mil toneladas de tais produtos nos primeiros três meses de 2009, comparado a 219,0 mil
toneladas nos primeiros três meses de 2008. A maior parte de nossas vendas de produtos de aves se dá em
nossos mercados de exportação.
Suínos e Bovinos
Produzimos cortes de suínos e de bovinos congelados, tais como lombos e costelas, bem como carcaças
inteiras de suínos. Como parte da nossa estratégia de diversificação de nossas linhas de produto, introduzimos
cortes de carne bovina em dezembro de 2005 e pretendemos desenvolver nossas vendas de carne bovina,
particularmente a clientes externos que já compram nossas aves e suínos. Vendemos 180,9 mil toneladas de
cortes de suínos e de bovinos em 2008, em comparação a 133,9 mil toneladas de suínos em 2007. Nós
vendemos 42,8 mil toneladas de cortes de suínos e de bovinos congelados nos primeiros três meses de 2009,
comparado a 41,2 mil toneladas nos primeiros três meses de 2008. A maior parte de nossas vendas de cortes
de suínos se dá em nossos mercados de exportação. Estamos desenvolvendo mercado consumidor externo
para corte de carne bovina, e esperamos que a maior parte de nossas vendas de corte de carne bovina seja,
futuramente, para este mercado. Não criamos gado em nossas instalações.
Leite
Ingressamos no ramo de produtos lácteos no segundo trimestre de 2006, mediante aquisição do bloco de
controle da Batávia. Produzimos leite pasteurizado e UHT, os quais vendemos integralmente em nosso
mercado doméstico. Vendemos 892,8 e 201,4 toneladas de leite pasteurizado e UHT em 2008 e nos primeiros
três meses de 2009, respectivamente.
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Produtos Processados
Produzimos alimentos processados, tais como frangos, Chester e perus inteiros e em cortes, marinados e
congelados, industrializados, alimentos processados congelados, pratos prontos congelados e processados
lácteos. Faz parte da nossa estratégia desenvolver produtos processados adicionais dessas e de outras
categorias, porque esses produtos tendem a ser menos sensíveis a preço do que os produtos de aves e suínos in
natura. Vendemos 838,4 mil toneladas de alimentos processados em 2008, comparado a 734,1 mil toneladas
em 2007. Vendemos 185,1 mil toneladas de tais produtos nos primeiros três meses de 2009, comparado a
198,6 mil toneladas nos primeiros três meses de 2008. A maior parte de nossas vendas de alimentos
processados se dá em nosso mercado interno. Acreditamos haver oportunidades de comercialização de
produtos de valor agregado tais como esses para regiões específicas e demais segmentos de mercado no Brasil.
Industrializados de Carnes
Processamos suínos para a produção de industrializados de carnes, tais como salsichas, presuntos, lingüiças,
mortadela, salames e bacon. Também processamos frango e outras aves para a produção de industrializados
de carnes, tais como lingüiça de frango, salsichas de frango e mortadela de frango.
Congelados de Carnes Processadas
Produzimos uma gama de produtos de aves, bovinos e suínos processados congelados, inclusive
hambúrgueres, steaks, empanados, kibes e almôndegas. Produzimos também produtos vegetarianos à base de
soja, tais como hambúrgueres e empanados.
Aves Marinadas
Produzimos aves (inclusive sob a marca Chester) e perus marinados e temperados. Desenvolvemos originalmente a
variedade de ave Chester para maximizar a concentração de carnes nobres (peito e coxa). Em 2004, vendemos nossos
direitos sobre genética do Chester para Cobb Vantress, empresa norte-americana de pesquisa e desenvolvimento
avícola que atua no ramo de produção, melhoria e venda de matrizes e também firmamos um contrato de tecnologia
nos termos do qual a Cobb Vantress gerencia a genética da ave Chester. Continuamos a supervisionar a produção de
aves Chester no Brasil desde a incubação até a distribuição e somos titulares da marca Chester.
Produtos Lácteos
No segundo trimestre de 2006, por meio da aquisição do bloco de controle da Batávia, ingressamos no ramo de
produtos lácteos. Em novembro de 2007, adquirimos a participação remanescente de 49% na Batávia, passando esta a
ser nossa subsidiária integral, a qual foi por nós incorporada em 31 de dezembro de 2008. Produzimos e vendemos
diversos produtos derivados do leite e lácteos processados, compreendendo leite pasteurizado e UHT, leite
aromatizado, iogurtes, sucos de fruta, bebidas a base de soja, queijos e sobremesas. Vendemos 250,6 mil toneladas de
produtos lácteos em 2008 e 50,6 mil toneladas no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009.
Pratos Prontos Congelados
Produzimos uma gama de pratos prontos congelados, alguns dos quais contêm carne de aves, bovinos e suínos
conforme abaixo.
Lasanhas e Pizzas. Produzimos uma grande variedade de lasanhas e pizzas. Produzimos a carne utilizada em
tais produtos e compramos outras matérias-primas no mercado interno, exceto a farinha de trigo utilizada para
preparação da massa de lasanha, a qual importamos.
Vegetais. Vendemos uma gama de vegetais congelados, tais como brócolis, couve-flor, ervilha, vagem, além
de batata palito e mandioca palito. Esses produtos são produzidos por terceiros que os entregam à Companhia
embalados, quase todos para nossa linha de produtos “Escolha Saudável”. Compramos a maioria desses
produtos no mercado interno, mas importamos batata palito e ervilha.
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Pão de Queijo. Produzimos pão de queijo. Compramos os ingredientes no mercado interno, exceto o queijo
parmesão, que importamos.
Tortas e Massas. Produzimos uma variedade de tortas e massas, tais como tortas de frango e palmito e tortas
de limão. Produzimos a carne, os molhos e as coberturas utilizados em nossas tortas e massas, e compramos
outras matérias-primas, tais como palmito, limão e outros recheios de terceiros.
Margarina
Iniciamos a venda de margarina em dezembro de 2005, sob as marcas Turma da Mônica e Borella. Em junho
de 2007, adquirimos da Unilever as marcas de margarina Doriana, Delicata e Claybom, o maquinário, e o
equipamento para produzir tais margarinas, bem como firmamos uma parceria estratégica com a Unilever,
para a gestão das marcas de margarina Becel e Becel Pro Activ, no Brasil. Iniciamos a venda deste produto
como parte da nossa estratégia de diversificação de nossas linhas de produto e para tirar proveito de nossa
rede de distribuição de produtos refrigerados.
Outros
Produzimos ração animal principalmente para alimentar as aves e os porcos criados por nós. Contudo,
também vendemos menos de 4% da ração animal por nós produzida a clientes não ligados à nossa Companhia.
Produzimos alguns produtos à base de soja, inclusive farelo de soja e farinha de soja refinada. Também produzimos
óleo de soja até julho de 2005, quando vendemos nossa unidade de óleo de soja em Marau, Estado do Rio Grande do
Sul, para Bunge Alimentos S.A., porque o óleo de soja não era um produto estratégico para nosso negócio.
Venda e Distribuição
Vendemos nossos produtos tanto no mercado interno quanto no mercado externo. As vendas líquidas para o
mercado interno, inclusive a maioria dos nossos alimentos processados, responderam por 56,3% e 57,1% das
nossas vendas líquidas em 2008 e nos primeiros três meses de 2009, respectivamente. As vendas líquidas no
mercado externo, inclusive a maioria dos frangos inteiros e cortes de frango congelados e demais aves, bem
como dos cortes de suínos congelados e, mais recentemente, dos cortes de bovinos, responderam por 43,7% e
42,9% das nossas vendas líquidas em 2008 e nos primeiros três meses de 2009, respectivamente. A tabela
abaixo apresenta uma descrição pormenorizada das nossas vendas líquidas.
Período de três meses
Exercício encerrado em 31 de dezembro
encerrado em 31 de março
2007
2008
2008
2009
2006
(porcentagem de vendas líquidas)
Participação nas Vendas Líquidas
Mercado Interno
Aves ..........................................
Suínos/Bovinos ........................
Lácteos ......................................
Produtos Processados ...............
Outros........................................
Exportação
Aves ..........................................
Suínos/Bovinos .........................
Alimentos Processados .............
Lácteos ......................................
Total ...........................................

3,7%
1,1%
6,1%
39,0%
3,7%
53,6%

2,7%
0,8%
2,8%
42,6%
3,5%
52,4%

3,6%
1,4%
13,0%
35,0%
3,3%
56,3%

4,0%
1,3%
11,8%
35,5%
3,4%
56,0%

3,9%
1,3%
12,7%
35,1%
4,2%
57,2%

25,4%
10,9%
10,1%
0,0%
46,4%
100,0%

28,0%
8,1%
11,5%
0,0%
47,6%
100,0%

26,3%
7,2%
9,1%
1,1%
43,7%
100,0%

26,7%
6,2%
10,2%
0,9%
44,0%
100,0%

27,2%
6,8%
8,6%
0,2%
42,8%
100,0%

163

MERCADO INTERNO
Atendemos substancialmente toda a população brasileira através de uma rede de distribuição de âmbito
nacional. No mercado interno, vendemos nossos produtos diretamente para cerca de 100.000 supermercados,
lojas de varejo, atacadistas, food-service e demais clientes institucionais. A tabela abaixo demonstra nossas
vendas líquidas internas a supermercados, lojas de varejo, atacadistas e clientes institucionais como percentual
das vendas líquidas totais para o mercado interno nos períodos indicados.
Período de três meses encerrado
Exercício encerrado em 31 de dezembro
em 31 de março
2006
2007
2008
2008
2009
(percentual das vendas líquidas)
Supermercados ..............................
Varejo............................................
Food-Service e demais clientes...........
Atacadistas ....................................
Total..............................................

63,5%
10,2%
7,9%
18,4%
100%

63,9%
9,3%
7,7%
19,1%
100%

63,2%
9,3%
7,4%
20,1%
100%

65,3%
8,7%
6,8%
19,2%
100%

61,0%
10,9%
6,1%
22,0%
100%

Obtivemos êxito em reduzir nossa dependência de determinados clientes. Nos primeiros três meses de 2009, nossos
cinco principais clientes responderam por 15,0% das nossas vendas líquidas no mercado interno, em comparação a
16,4% em 2008, 14,5% em 2007 e 14,6% em 2006. Nenhum de tais clientes respondeu por mais de 4,4% das
nossas vendas líquidas totais dos primeiros três meses de 2009. Neste particular, uma de nossas estratégias é
continuar a expandir nossa base de clientes de food-service, que já inclui o Burger King e as cadeias brasileiras de
fast food Giraffas e Habib’s, ao mesmo tempo em que continuamos a fornecer produtos e serviços de qualidade a
supermercados e demais clientes. Outros compradores institucionais incluem hotéis, hospitais e empresas.
Nossa rede de distribuição interna utiliza 28 centros de distribuição em 13 Estados brasileiros e no Distrito
Federal. Caminhões refrigerados transportam nossos produtos a partir de nossas plantas de processamento aos
centros de distribuição e a partir dos centros até nossos clientes. Possuímos 38 pontos de cross-docking em
diversas áreas do País, que nos permitem descarregar produtos de grandes caminhões refrigerados para
caminhões ou caminhonetes menores para transporte a nossos clientes. Somos proprietários de 20 centros de
distribuição e alugamos os oito centros restantes, todos listados em “- Distribuição” na página 177 deste
Prospecto. Não somos proprietários dos veículos utilizados para transportar nossos produtos, e contratamos
diversas transportadoras para prestar este serviço exclusivamente à nossa Companhia.
Em algumas áreas do País, atuamos por intermédio de nove distribuidores exclusivos, que são terceiros que
operam em Apucarana, Cascavel e Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná; Cuiabá, no Estado de Mato Grosso;
Campo dos Goytacazes, Três Rios e Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro; Vilhena, no Estado de
Rondônia; e Rio Branco, no Estado do Acre.
MERCADO EXTERNO
Exportamos nossos produtos para a Europa, Extremo Oriente, Eurásia, Oriente Médio, África, Américas e
demais regiões. A tabela abaixo discrimina as exportações líquidas e os volumes de venda por região como
percentuais das exportações líquidas totais e dos volumes totais de exportações nos períodos indicados.
Período de três meses encerrado
em 31 de março de 2008
Exportações
Líquidas
Total de Toneladas
(%)
Europa..........................................
Extremo Oriente...........................
Eurásia .........................................
Oriente Médio ..............................
África, Américas e Outros............
Total ............................................

25,5%
21,8%
12,4%
28,1%
12,2%
100,0%

16,9%
23,2%
10,5%
32,4%
17,0%
100,0%
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Período de três meses encerrado
em 31 de março de 2009
Exportações
Total de Toneladas
Líquidas
22,1%
22,0%
10,9%
30,4%
14,6%
100,0%

15,2%
20,8%
10,0%
36,7%
17,3%
100,0%

2006
Total de
Exportações
Toneladas
Líquidas

2007
Exportações
Total de
Líquidas
Toneladas
(%)

2008
Exportações
Total de
Líquidas
Toneladas

Europa:
Alemanha .............................
Holanda................................
Inglaterra..............................
Outros...................................
Total ....................................

5,9%
2,2%
7,7%
12,2%
28,6%

5,1%
2,8%
4,3%
9,1%
21,3%

7,2%
2,1%
6,5%
13,9%
29,7%

5,6%
1,2%
4,0%
10,5%
21,3%

5,4%
2,2%
6,0%
8,6%
22,2%

5,1%
1,4%
3,8%
6,3%
16,6%

Extremo Oriente:
Japão ....................................
Hong Kong...........................
Cingapura.............................
Outros...................................
Total ....................................

12,7%
6,6%
3,7%
2,3%
25,3%

11,2%
8,7%
3,7%
2,1%
25,7%

11,4%
7,9%
3,1%
2,5%
24,9%

10,8%
9,3%
3,2%
2,8%
26,1%

12,1%
6,9%
2,3%
1,6%
22,9%

9,3%
9,2%
2,3%
1,8%
22,6%

Eurásia:
Rússia...................................
Outros...................................
Total ....................................

10,9%
6,7%
17,6%

9,2%
6,6%
15,8%

11,7%
4,0%
15,7%

10,7%
4,8%
15,5%

12,4%
2,2%
14,6%

9,9%
2,2%
12,1%

Oriente Médio:
Arábia Saudita......................
Kuwait..................................
Emirados Árabes Unidos......
Outros...................................
Total ....................................

14,0%
1,4%
2,0%
3,5%
20,9%

17,2%
1,9%
2,6%
4,4%
26,1%

13,5%
2,3%
2,3%
4,5%
22,6%

15,5%
2,9%
2,8%
5,5%
26,7%

13,4%
2,5%
3,5%
6,2%
25,6%

14,5%
3,3%
4,2%
7,7%
29,7%

África, Américas e Outros ......

7,6%

11,1%

7,1%

10,4%

14,7%

19,0%

Total ....................................

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Embarque de Produtos
Exportamos nossos produtos principalmente por meio do Porto de Itajaí, no Estado de Santa Catarina e, em
menor grau, por meio dos portos de São Francisco do Sul, no Estado de Santa Catarina, e de Paranaguá, no
Estado do Paraná. Armazenamos nossos produtos em armazéns refrigerados próximos a estes portos, que
arrendamos nos termos de contratos de arrendamentos de longo prazo. Contratamos terceiros transportadores em
regime de exclusividade para transportar nossos produtos a partir de nossas unidades de produção até os portos, e
embarcamos nossos produtos aos mercados de exportação por meio de transportadoras independentes.
O Porto de Itajaí é detido e administrado pelo governo municipal de Itajaí, ao passo que o Porto de São Francisco do
Sul é detido e administrado pelo Governo Federal brasileiro e o Porto de Paranaguá é detido e administrado pelo
Estado do Paraná. Contudo, os embarques pelos portos de Itajaí e Paranaguá são efetuados por meio de terminais
particulares, situados nesses portos e operados sob regime de concessão. Os trabalhadores das docas e demais
empregados portuários de todas essas instalações são de modo geral filiados a sindicatos de trabalhadores. Ademais,
cada embarque dos nossos produtos exige liberação por agentes alfandegários, inspetores sanitários e demais
representantes do Governo Federal brasileiro, que também são, de modo geral, filiados a sindicatos de
trabalhadores. De tempos em tempos, somos afetados por greves de tais empregados portuários e representantes
governamentais. As greves dos representantes do Governo Federal brasileiro de modo geral afetam todos os portos
brasileiros, ao passo que as greves de empregados portuários por vezes afetam apenas um porto, mas também tem
demonstrado a tendência de durar mais do que as greves de representantes governamentais.
No último trimestre de 2008, inundações nos portos de Itajaí e Navegantes, no Estado de Santa Catarina,
danificaram a infra-estrutura desses portos. Tal evento fez com que redirecionássemos todas as nossas
exportações da região de Santa Catarina para três outros portos: Rio Grande, no Estado do Rio Grande
do Sul; Paranaguá, no Estado do Paraná e São Francisco, no Estado de Santa Catarina.
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Mercados de Exportação
Nossos esforços de vendas e distribuição no exterior são coordenados por meio de nossos escritórios de
vendas na Inglaterra, na Itália, na Hungria, na Áustria, no Japão, na Holanda, Rússia, Cingapura e nos
Emirados Árabes Unidos. Coordenamos nossos esforços de marketing em nossos principais mercados de
exportação por meio desses escritórios que também prestam suporte de vendas aos clientes. Os acordos de
distribuição em nossos mercados de exportação variam de acordo com o mercado.
Europa. Na Europa, desenvolvemos nossa rede própria de distribuição e vendemos diretamente às redes de
food service e de processamento de alimentos, assim como a distribuidores locais. No momento, temos
condições de distribuir produtos em 31 países europeus. Além disso, vendemos também a importadores
europeus, principalmente companhias processadoras. Pretendemos ampliar nossa rede distribuidora para
expandir e aprofundar nossa cobertura na Europa e empreender esforços de marketing mais direcionado.
Extremo Oriente. No Japão, nosso maior mercado do Extremo Oriente, vendemos principalmente às
companhias comercializadoras que revendem nossos produtos a distribuidores japoneses. Fornecemos
principalmente cortes especiais de frango, incluindo cortes de coxas e asas desossadas, produzidos
especificamente para o mercado japonês, o que nos ajudou a promover a fidelidade dos clientes. Acreditamos
também que nossos padrões de qualidade e linha de produtos nos tornaram um dos fornecedores preferidos de
produtos de carne de frango no mercado japonês. Além do Japão, vendemos um volume significativo de
produtos em Hong Kong e Cingapura, onde acreditamos que nossas marcas são bem-reconhecidas nesses
países. Nossos produtos mais populares nesses últimos mercados incluem asas e pés de frango.
Eurásia. Na Rússia e em outras áreas da Eurásia, vendemos principalmente a distribuidores que revendem
nossos produtos a supermercados e a outros clientes. Nossa marca Fazenda (produtos de aves e suínos) é
comercializada em diversos supermercados e, acreditamos, que é uma marca bastante conhecida na Rússia.
Historicamente, vendemos aproximadamente dois terços de nossos cortes congelados de suínos para a Rússia
e, além disso, fornecemos volumes significativos de frangos congelados inteiros e em cortes. A Rússia impõe
cotas de importação para os produtos de aves e suínos provenientes do Brasil e de outros países exportadores e
as importações estão sujeitas a mudanças na política e atrasos na alocação dessas cotas. Historicamente, o
governo russo permitiu que produtores brasileiros vendessem seus produtos na Rússia com base em
transferências de cotas não utilizadas de outros países, especialmente os Estados Unidos e a União Européia.
Entretanto, recentemente, o governo russo sinalizou que não mais permitirá aos produtores brasileiros
utilizarem as cotas em aberto de outros países. Não é incomum que as cotas impostas pela Rússia
sofram mudanças na política ou atraso na alocação das cotas, e o atraso na alocação de produtos de aves no
primeiro semestre de 2006 provocou um significativo declínio nas vendas de volumes de aves para a Rússia
durante aquele período.
Oriente Médio. Na Arábia Saudita e em outros países do Oriente Médio, vendemos para distribuidores de
grande porte, alguns dos quais são nossos clientes há décadas. Nesses mercados, vendemos principalmente
frangos inteiros e cortes de frango congelados. Acreditamos ser um dos fornecedores preferidos desses
produtos na região, devido aos nossos padrões de qualidade e relacionamentos de longa data com os clientes.
África, Américas e Outros Países. Vendemos volumes modestos de nossos produtos a vários países da África,
América do Sul e a outras regiões, principalmente através das companhias comercializadoras que revendem
nossos produtos a distribuidores. Vendemos também cortes de frango, incluindo peitos e asas, a companhias
processadoras no Canadá. Com a aquisição da Eleva em 2007, passamos a produzir queijos e produtos
derivados de queijo diretamente na Argentina, na cidade de Carlos Casares, o que nos possibilita vender
nossos produtos com maior facilidade naquela região. Atualmente, estamos desenvolvendo relacionamento
com distribuidores na América do Sul para expandir nossas vendas nessa região. Nossas vendas nessa região
estão sujeitas a variações substanciais na demanda.
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Sazonalidade
No mercado interno, embora nossas vendas líquidas não estejam sujeitas a flutuações sazonais de monta,
nosso quarto trimestre é, geralmente, nosso trimestre mais forte, em função do aumento da demanda por
nossos produtos na época do Natal, particularmente perus, Chester, presuntos e lombos de porco.
Comercializamos certos produtos especificamente nas festas de final de ano, tais como alguns de nossos
produtos em embalagens para presente, que alguns empregadores distribuem a seus empregados.
Em 2008, o primeiro trimestre representou 21,4% de nosso faturamento líquido total no mercado interno, o
segundo trimestre representou 24,8%, o terceiro trimestre representou 25,9% e o quarto trimestre representou
27,9%. Em 2007, nos mesmos períodos representaram 22,5%, 22,2%, 24,4% e 31,0%, respectivamente.
Nossas exportações como um todo não são afetadas substancialmente pela sazonalidade, em parte porque os
padrões de compra sazonais variam de acordo com nossos mercados de exportação. Contudo, as vendas
líquidas em mercados de exportação específicos por vezes variam de acordo com a estação. No Oriente
Médio, por exemplo, há desaquecimento das vendas líquidas durante o Ramadan e durante os meses de verão.
No mercado externo, em 2008, o primeiro trimestre representou 21,8%, do total das exportações, o segundo
trimestre representou 20,0%, o terceiro trimestre representou 27,6% e o quarto trimestre representou 25,5%.
Em 2007, nos mesmos períodos representaram 23,5%, 24,0%, 25,7% e 26,8%, respectivamente.
Além disso, sofremos com períodos de safras e entressafras de milho, soja em grãos e farelo de soja que são
matérias primas utilizadas na produção de ração.
Pedidos em Carteira a Processar
Os pedidos em carteira a processar não são relevantes ao nosso negócio ou desempenho financeiro.
Marketing
Nossos esforços de marketing tomam por base (1) diversificação de nossas linhas de produtos, inclusive foco
em alimentos processados de valor agregado que tendem a ser menos sensíveis a preço do que nossos cortes
de aves e suínos, podendo ser direcionados a mercados específicos, (2) uso de estratégia de marca coerente, de
sorte que nossas marcas sejam reconhecidas e associadas a produtos de alta qualidade e (3) ênfase de nossa
reputação pautada pela qualidade, enfatizando a prestação de serviços superiores a nossos clientes.
Pretendemos consolidar ainda mais nossas marcas, enquanto continuamos a customizar a atratividade de
nossos produtos a mercados de exportação e segmentos do mercado interno específicos.
No mercado interno, comercializamos nossos produtos principalmente sob a marca Perdigão, que, segundo
acreditamos, está associada a produtos de qualidade e inovadores. Também utilizamos uma segunda marca,
Batavo, especialmente reconhecida no Estado do Paraná. Apesar de anteriormente termos licenciado a marca
Batavo, com a aquisição do controle acionário da Batávia, tal marca tornou-se de nossa propriedade. Também
temos marcas renomadas para produtos específicos, tais como Chester, uma das mais difundidas marcas de
produtos de aves de alta qualidade no Brasil. Ademais, oferecemos a linha Turma da Mônica de alimentos
processados para crianças. Temos contrato de licença de uso do nome e imagem da Turma da Mônica até o
final de 2013, e utilizamos esta marca para uma ampla variedade de produtos, mais recentemente para a
margarina da marca Turma da Mônica destinada ao público infantil. A Batávia também utilizava a marca
Parmalat para produtos refrigerados baseados ou derivados de leite, tais como iogurte. Após a aquisição do
controle da Batávia, negociamos com a Parmalat S.p.A o uso da marca Parmalat para os produtos processados
lácteos e outros produtos por um período de três anos contados da aquisição do controle da Batávia, ou seja,
até o final de 2009, renovável automaticamente por períodos sucessivos de um ano, se não houver
comunicação em contrário.
Em 2007, adquirimos da Unilever as marcas de margarina Doriana, Delicata e Claybom, além de termos
estabelecido uma joint venture para o uso da marca Becel.
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Em nossos mercados de exportação, nossa marca de alto padrão é a marca Perdix, mas utilizamos outras
marcas em mercados específicos por razões históricas, tais como a marca Fazenda, na Rússia. Em cada um
dos casos, colocamos a imagem das duas perdizes ao lado do nome comercial pertinente para que o
mercado mantenha uma marca internacional coerente. Ademais, temos marcas secundárias em alguns de
nossos mercados de exportação. Nossa marca Borella, por exemplo, é bem conhecida na Arábia Saudita e
utilizamos a marca Halal em alguns mercados do Oriente Médio para indicar que o abate das aves para tais
produtos é efetuado de acordo com as diretrizes islâmicas. Também utilizamos a marca Confidence para
produtos selecionados de menor preço, tais como mortadela e salsichas, em um menor número de mercados
de exportação. Trabalhamos com uma agência de marketing em nível internacional para nos auxiliar a
manter esforços de venda consistentes em todo o mundo.
Para mais informações sobre as nossas marcas, ver seção “Propriedade Intelectual” na página 203 deste Prospecto.
PROCESSO PRODUTIVO
Aves, Suínos e Bovinos
Somos um produtor verticalmente integrado de aves e suínos. Criamos aves e suínos, produzimos ração animal,
abatemos os animais, processamos carnes de aves, suínos e bovinos para produzir produtos processados, e
distribuímos produtos processados e in natura em todo o Brasil e em nossos mercados de exportação. O gráfico
abaixo contém uma representação simplificada de nossa cadeia produtiva de aves e suínos.
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Aves
No início do ciclo de produção das aves, compramos matrizes e pintos da Cobb do Brasil, uma afiliada da
Cobb Vantress. Enviamos esses pintos para nossas granjas de avós, nas quais seus ovos ficam incubados e as
matrizes são produzidas. Em 2008, mantivemos uma média de matrizes de aproximadamente 5,1 milhões que
produzem ovos incubáveis. Além disso, compramos uma pequena porcentagem de matrizes de outro
fornecedor. As matrizes produzem ovos incubáveis, dos quais nascem pintos de um dia utilizados em nossos
produtos de aves. Em 2008, produzimos 882,6 milhões de pintos incluindo frangos, aves especiais (Chester e
perus) perdizes e codornas. Incubamos esses ovos em nossos 23 incubatórios.
Enviamos os pintos de um dia, que continuam sendo de nossa propriedade, para produtores integrados (ou seja,
produtores terceirizados), cujas operações são integradas ao nosso processo de produção. As fazendas
operadas por esses integrados variam no tamanho e são próximas às nossas unidades de abate. Esses
integrados são responsáveis por gerenciar e cuidar do crescimento das aves em seus aviários, sob a supervisão
de nossos veterinários. O pagamento dos integrados é baseado no índice de desempenho determinado
conforme a mortalidade das aves, a proporção entre a quantidade ingerida de ração e a carne produzida e
destina-se a cobrir os custos de produção e proporcionar lucros líquidos. Fornecemos suporte técnico aos
integrados durante todo o processo de produção. Em 31 de março de 2009, tínhamos contratos de parceria
com aproximadamente 6.252 integrados de aves. Muitos desses integrados também produzem e vendem milho
que utilizamos para produzir ração animal.
Em 31 de dezembro de 2008, nossa capacidade semanal de abate era de 16,3 milhões de cabeças, totalmente
automatizada e com capacidade de processamento agregada.
Suínos
Produzimos a maioria dos suínos que utilizamos em nossos produtos. Adicionalmente, compramos um
determinado volume dos produtores locais (11,0% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008). O
restante de nossas necessidades de carnes de suínos é comprado no mercado spot (4,0% no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2008).
Para produzir suínos, em geral compramos leitões dos integrados próximos às nossas instalações de produção
que criam os leitões até alcançarem um peso específico. Os produtores de leitões compram matrizes suínas de
produtores como Agroceres, Dalland, DanBred, Agropecuária Imbuial e Master Agropecuária ou compram os
leitões dos fazendeiros que possuem matrizes. Transferimos esses leitões para integrados separados que criam
os suínos até alcançarem o peso do abate. Depois dessa fase, transportamos os suínos desses integrados para
nossas instalações de abate. Temos acordos com um total aproximado de 2.444 integrados, incluindo os
produtores de leitões e criadores de suínos. Monitoramos a produção de suínos por esses integrados e
fornecemos suporte de nossos veterinários.
Os produtores locais dos quais compramos uma parte de nossas necessidades de suínos também estão
próximos de nossas instalações de produção, mas não têm contratos de parceria com nossa Companhia. Em
geral, esses produtores criam os suínos desde o nascimento até alcançarem o peso do abate, sendo que a
Companhia proporciona suporte técnico limitado. Compramos os suínos criados por esses produtores locais de
acordo com os termos dos contratos firmados com cada um deles.
Abatemos os suínos criados por nossos integrados, bem como aqueles comprados dos produtores locais ou
comprados no mercado spot. Depois de abatidos, os suínos são imediatamente divididos ao meio. As meias
carcaças são divididas conforme a sua finalidade. Essas partes transformam-se em matéria-prima para a
produção de cortes de carne suína e industrializados de carne.
Em 31 de dezembro de 2008, nossa capacidade semanal de abate de suínos era de 86.233 cabeças.
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Carne Bovina
Não criamos gado bovino em nossas propriedades. Compramos gado principalmente de produtores locais da
região de Mirassol D’Oeste, no Estado do Mato Grosso. Embora compremos gado no mercado spot conforme
nossas necessidades, esperamos poder comprar a maioria do gado de produtores locais. Transportamos o gado
aos nossos frigoríficos, que abatem, cortam e embalam a carne bovina.
Outros Produtos Processados
Vendemos uma variedade de produtos processados, alguns dos quais contêm carnes de aves, bovinos e de
suínos produzidas por nós.
Produzimos lasanhas, pizzas e outras entradas e pratos congelados, assim como pão de queijo, em nossa planta
de Lages, no Estado de Santa Catarina e de Rio Verde, no Estado de Goiás; também produzimos tortas e
folhados em nossa planta de Rio Verde, no Estado de Goiás. A planta de Rio Verde é adjacente às nossas
instalações de abate de aves e suínos de Rio Verde; transportamos carnes de outras instalações de produção
para serem utilizados como matéria-prima em nossa planta de Lages. Compramos a maior parte dos
ingredientes restantes para nossas lasanhas, pizzas, tortas e folhados de terceiros, no mercado nacional.
Vendemos uma variedade de vegetais congelados como brócolis, couve-flor, ervilhas, vagem cortada, além
de batatas e mandioca palito. Esses itens são produzidos por terceiros que nos entregam a mercadoria
embalada, quase todos para nossa linha de produtos Escolha Saudável. Compramos grande parte desses
produtos industrializados no mercado nacional, mas importamos batatas palito da Bélgica e ervilhas do Chile,
França e Argentina.
Também produzimos produtos à base de soja tais como farinha de soja e farinha de soja refinada em nossa
planta de Videira, localizada no Estado de Santa Catarina. Como descrito acima, também produzíamos óleo de
soja até julho de 2005, quando vendemos nossa fábrica de óleo de soja localizada em Marau, Estado do Rio
Grande do Sul, à Bunge Alimentos S.A. por julgarmos que o óleo de soja não era o foco do nosso negócio.
Recebemos royalties da Bunge Alimentos pelo uso da marca Perdigão no óleo de soja, nos termos de um
contrato de licenciamento.
Com relação às margarinas, nossa aliança estratégica com a Unilever incluiu a aquisição, por nós, das
marcas Doriana, Delicata e Claybom e os ativos (máquinas e equipamentos) ligados ao processo fabril das
mesmas, em Valinhos, Estado de São Paulo. Margarina é um produto de total sinergia com a nossa cadeia
de produtos refrigerados e congelados. A produção das três marcas adquiridas por nós, além da marca
licenciada Becel, é feita na atual fábrica da Unilever, em Valinhos. As duas empresas estabeleceram um
modelo de trabalho que assegure a continuidade do processo de produção e de abastecimento dos pontos
de venda. Em relação à Becel, não há qualquer alteração na comunicação da marca, nos seus atributos,
fórmula e demais características. A Unilever continuará a investir de forma constante nesta marca, uma
das mais importantes do portfólio da empresa e já consagrada pelos consumidores como alimento saudável
e funcional.
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Lácteos
Produzimos produtos baseados ou derivados de leite em 15 fábricas distribuídas em diversos estados
brasileiros. Em 31 de março de 2009, tínhamos uma rede de 19.224 produtores de leite em 500 municípios. O
gráfico abaixo contém uma representação simplificada de nossa cadeia produtiva de lácteos.
O leite é primordialmente comprado dos produtores locais de leite e compras suplementares são feitas
no mercado spot dependendo das condições de preço de mercado e níveis de demanda. Na eventualidade de falta
de leite fresco no mercado, somos capazes de utilizar leite em pó para parcela de nossas necessidades
de abastecimento.

Somos a segunda maior captadora de leite do Brasil, com base em volume, de acordo com dados compilados
pela Confederação Nacional da Agricultura, Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios e Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Rações
Produzimos a maior parte da ração consumida nas granjas e plantéis operados por nossos integrados de aves e
suínos. Fornecemos ração para a maioria de nossos integrados de aves e suínos como parte dos acordos de
parcerias. Além disso, vendemos ração animal aos produtores locais de suínos, a preços de mercado. As
vendas de ração animal foram responsáveis por R$33,9 milhões em 31 de março de 2009 (1,1% de nossas
vendas líquidas), R$133,4 milhões em 2008 (1,0% de nossas vendas líquidas), R$99,3 milhões em 2007 (1,3%
de nossas vendas líquidas) e R$81,7 milhões em 2006 (1,6% de nossas vendas líquidas).
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Somos proprietários de 13 unidades de produção de ração. As matérias-primas básicas usadas na produção de
ração animal são milho e farelo de soja misturados com micro-nutrientes e conservantes. Em 2008,
compramos aproximadamente 36% do milho de produtores rurais e pequenos comerciantes, 27% de
cooperativas e 38% de grandes produtores (Coamo Agroindustrial Cooperativa, Bunge Alimentos S.A.,
Cargill do Brasil Ltda., Archer Daniels Midland - ADM e outros). As principais regiões produtoras de milho
são Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Centro-Oeste. Compramos farelo de soja dos principais
produtores, como a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Bunge Alimentos S.A. e Cargill do Brasil Ltda.,
principalmente nos termos de contratos a longo prazo.
Os preços do milho e da soja em grãos/ farelo de soja flutuam de modo significativo. Vide seção “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional – Principais Fatores que
Afetam o Resultado de Nossas Operações – Preços de Commodities” na página 102 deste Prospecto.
Outras Matérias-Primas
Compramos outras matérias-primas necessárias para nossos produtos, tais como tripa animal (para embutir
lingüiça), caixas de papelão e plásticos (para embalagem), micronutrientes para ração animal, bem como
temperos e remédios veterinários de terceiros, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Alguns
desses produtos que adquirimos são denominados em Dólares. Vide “Análise e Discussão da Administração
sobre a Situação Financeira e Resultado Operacional – Principais Fatores que Afetam o Resultado de Nossas
Operações – Flutuações na Taxa de Câmbio e Inflação” na página 103 deste Prospecto.
FORNECEDORES
Adotamos como princípio dar oportunidade às empresas do mercado que queiram participar dos processos de
cotação, exigindo, para isto, que a empresa atenda alguns requisitos técnicos e comerciais. Boa parte dos
nossos fornecedores tem uma relação de parceria de vários anos, incluindo importantes empresas nacionais e
multinacionais, e este relacionamento está suportado pelo documento “Diretrizes de Relacionamento
Esperadas pelas Empresas Perdigão com seus Fornecedores”, com informações sobre objetivos e de
conhecimento de todas as empresas.
Visando atender a norma que trata da aquisição de materiais, procuramos sempre habilitar três fornecedores
para cada material, porém, em alguns casos, podemos não atender esta condição devido à indisponibilidade de
fornecedores ou por restrição técnica. Temos, ainda, a ferramenta de avaliação de fornecedores, que mede a
eficiência do fornecedor nos requisitos de qualidade, lead time e nível de serviços, sendo este mais um
indicador que suporta a relação entre as empresas.
CONCORRÊNCIA
Mercado Interno
Enfrentamos concorrência significativa no mercado interno, particularmente em função do recente
crescimento da capacidade de produção de aves e suínos no Brasil. Nossos concorrentes no mercado interno
são Sadia, Aurora e Seara.
No mercado de industrializados de carnes, registramos uma participação de mercado de 25,7% por volume de
venda de janeiro a dezembro de 2008, enquanto Sadia, Aurora e Seara registraram participações de 27,2%,
8,3% e 4,2%, respectivamente, de acordo com Nielsen. O mercado de industrializados de carnes apresentou
receitas estimadas de aproximadamente R$14,0 bilhões no Brasil em 2008, em comparação a R$12,6 bilhões
em 2007, um aumento de 11%. Desde 1995, esse mercado tem apresentado taxa média de crescimento anual
de 9,9% em termos de volume de vendas. Os quatro maiores agentes representaram 65,4% do mercado de
janeiro a dezembro de 2008, enquanto que o remanescente do mercado corresponde a diversos agentes de
pequeno porte. Este mercado sofreu uma recente consolidação em razão da competitividade de seus maiores
agentes. O gráfico a seguir demonstra a participação de mercado (em percentuais) da Companhia e de seus
principais concorrentes no segmento de industrializados de carnes nos períodos indicados.
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Market Share – Industrializados de Carnes %
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No mercado de congelados de carnes processadas (que inclui hambúrgueres, steaks, empanados de carne, kibes e
almôndegas), tivemos participação de mercado de 35,5% por volume de venda de dezembro de 2007 a novembro
de 2008, enquanto a Sadia e a Seara tiveram participações de mercado de 34,1% e 6,8%, respectivamente, de
acordo com Nielsen. Marfrig Alimentos S.A. é o quarto maior agente neste mercado, com participação de
mercado de 3,1% nesse período. Desde 1995, o mercado tem apresentado uma taxa média de crescimento anual
de 15,9% em volume de vendas. O mercado de congelados de carnes processadas representava receitas
estimadas de aproximadamente R$2,5 bilhões no Brasil em 2008, em comparação a R$2,2 bilhões em 2007, um
aumento de 14%. O gráfico a seguir demonstra a participação de mercado da Companhia e de seus principais
concorrentes, por volume de vendas, no segmento de congelados de carnes processadas nos períodos indicados.
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No mercado de massas congeladas (que incluem lasanhas e outros produtos), tivemos participação de mercado
de 37,4% por volume de venda de dezembro de 2007 até novembro de 2008, enquanto a Sadia teve
participação de mercado de 50,6%, de acordo com Nielsen. O mercado de massas congeladas representou
vendas líquidas estimadas de aproximadamente R$425,0 milhões em 2008, em comparação a R$397,0
milhões em 2007, um aumento de 7%. O mercado de massas congeladas cresce a uma taxa média anual de
23,9% desde 1998, quanto ingressamos neste mercado, até 2008 em termos de volume de vendas.
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No mercado de pizzas congeladas, tivemos participação de mercado de 34,5% por volume de venda de janeiro a
dezembro de 2008, enquanto a Sadia teve participação de mercado de 33,8%, de acordo com a Nielsen. O
mercado de pizzas congeladas representou vendas líquidas estimadas de R$387,0 milhões em 2008, em
comparação a R$381,0 milhões em 2007, um aumento de 2,0%. Nossa participação de mercado no mercado de
pizzas congeladas cresceu a uma taxa anual média de 12,7% de 2000 a 2008 em termos de volume de vendas.
No mercado de lácteos, tivemos participação de 14,0% por volume de venda de dezembro de 2007 até
novembro de 2008, enquanto a Danone do Brasil Ltda., Nestlé Brasil Ltda. e Paulista tiveram participação de
mercado de 17,0%, 16,5% e 6,5% respectivamente, de acordo com Nielsen. O mercado de lácteos representou
vendas líquidas estimadas de aproximadamente R$3,7 bilhões em 2008, em comparação a R$3,4 bilhões em
2007, um aumento de 9,0%. Desde 2003, o mercado de lácteos teve um crescimento médio anual de 6,4% em
volume de vendas.
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No mercado de margarinas, tivemos participação de mercado de 18,0% por volume de venda de dezembro de
2007 a novembro de 2008, enquanto a Qualy e a Delícia tiveram participação de mercado de 34,5% e 12,7%,
respectivamente, de acordo com a Nielsen. O mercado de margarinas representou vendas líquidas estimadas
de aproximadamente R$2,3 bilhões em 2008.
No mercado brasileiro de aves inteiras e cortes de aves e suínos, enfrentamos concorrência de pequenos
produtores, sendo que alguns deles operam em economia informal e oferecem produtos de qualidade inferior
por preços mais baixos. Esta concorrência de produtores pequenos constitui razão significativa para o fato de
vendermos a maioria de nossos frangos inteiros e cortes de aves e suínos nos mercados de exportação e
configura uma barreira para a expansão das nossas vendas de tais produtos no mercado interno.
No mercado interno, concorremos, sobretudo, em termos de reconhecimento de marca, capacidades de
distribuição, preços de venda, qualidade e atendimento a nossos clientes.
Mercado Externo
Enfrentamos concorrência significativa no mercado externo, tanto de outros produtores brasileiros quanto de
produtores de outros países. Nossos cortes de aves e de suínos em particular são altamente competitivos em
termos de preço e são sensíveis a substituição de produto. Os clientes por vezes procuram diversificar suas
fontes de suprimento mediante a compra de produtos de produtores de outros países, mesmo no caso em que
sejamos o produtor com menor custo.
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Medidas protecionistas entre os parceiros comerciais do Brasil constituem também um fator de concorrência
significativo. As exportações de aves e suínos brasileiros são crescentemente afetadas por medidas adotadas
por outros países visando à proteção de produtores locais. Vide “Fatores de Riscos – Riscos Atinentes ao
Nosso Negócio e Setor Econômico – O aumento de medidas protecionistas em alguns dos nossos principais
mercados de exportação poderá prejudicar nossos resultados operacionais” na página 62 deste Prospecto.
A tabela abaixo demonstra a participação dos principais exportadores brasileiros no mercado de aves e suínos
em 2008, em volume total de vendas.
Percentual do Total das Exportações
Brasileiras de Aves

Empresa
Sadia .......................................................................................................
Perdigão ..................................................................................................
Seara .......................................................................................................
Frangosul (Grupo Doux) .........................................................................
Marfrig ....................................................................................................

23,31%
21,93%
11,86%
10,01%
4,72%

Fonte: ABEF.

Percentual do Total das Exportações
Brasileiras de Suínos

Empresa
Perdigão ..................................................................................................
Sadia .......................................................................................................
Alibem Comercial de Alimentos Ltda.....................................................
Seara .......................................................................................................
Pamplona (Frigorífico Riosulense S.A.) .................................................
Aurora .....................................................................................................

21,64%
17,41%
14,20%
11,15%
8,41%
6,84%

Fonte: ABIPECS.

Em nossos mercados de exportação, concorremos principalmente com base em qualidade, custos, preços de
venda e atendimento a nossos clientes.
IMOBILIZADO
Produção
Possuímos diversas unidades de produção em todo o Brasil. Atualmente operamos 25 unidades de
processamento de carnes, 23 incubatórios; 13 fábricas de rações animais; 15 unidades de processamento de
lácteos e sobremesas, uma fábrica de processamento de margarinas (joint venture com a Unilever), 13 pontos
de coleta de leite e uma unidade de processamento de soja.
Organizamos nossas unidades de produção em cinco unidades de produção regionais: Santa Catarina; Rio
Grande do Sul; Carambeí, localizada no Estado do Paraná; Centro Oeste, localizada no Estado de Goiás e
Nova Mutum, localizada no Estado do Mato Grosso. A regional de Santa Catarina inclui as instalações de
Videira, Salto Veloso, Lages e Herval D’Oeste, todas no Estado de Santa Catarina; a regional do Rio Grande
do Sul inclui as instalações de Capinzal no Estado de Santa Catarina e as instalações de Marau e Serafina
Corrêa no Estado do Rio Grande do Sul; a regional do Centro Oeste inclui as instalações de Rio Verde,
Mineiros e Jataí no Estado de Goiás. Em março de 2007, compramos uma unidade de fabricação de produtos a
base de carne suína e frango em Bom Retiro do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul; em junho, adquirimos
uma unidade de abate de bovinos localizada em Mirassol D’Oeste, no Estado do Mato Grosso; em julho,
adquirimos um abatedouro de aves e uma fábrica de ração localizada em Jataí, no Estado de Goiás, onde já
mantínhamos um contrato de produção sob encomenda e, em agosto, adquirimos os equipamentos para
produção de margarinas da Unilever, que foram cedidos em regime de comodato para prestação de serviços de
produção. Também operamos 27 filiais para compra de grãos (sendo que somos proprietários de oito delas),
por meio das quais compramos o milho necessário para a produção de ração animal.
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As tabelas a seguir contêm as nossas instalações de produção.
Unidade de Produção

Qtde.

Atividades

Bom Conselho, Pernambuco** ....................
Bom Retiro do Sul, Rio Grande do Sul ........
Capinzal, Santa Catarina ..............................
Carambeí, Paraná .........................................

1
1
1
1

Caxias do Sul, Rio Grande do Sul*..............
Dourados, Mato Grosso do Sul ....................
Herval D’Oeste, Santa Catarina ...................
Jataí, Goiás ..................................................
Jaraguá do Sul, Santa Catarina* ...................
Lages, Santa Catarina...................................

1
1
1
1
1
1

Lajeado, Rio Grande do Sul .........................
Marau, Rio Grande do Sul ...........................
Mato Castelhano, Rio Grande do Sul* .........
Mineiros, Goiás............................................
Mirassol D’Oeste, Mato Grosso...................
Nova Mutum, Mato Grosso..........................
Porto Alegre, Rio Grande do Sul..................
Rio Verde, Goiás..........................................

1
3
1
1
1
1
1
1

Salto Veloso, Santa Catarina........................
São Gonçalo dos Campos, Bahia .................
Serafina Correa, Rio Grande do Sul .............
Videira, Santa Catarina ................................
Videira, Santa Catarina* ..............................
Amparo, São Paulo* ....................................
Barra Mansa, Rio de Janeiro* ......................
Bom Conselho, Pernambuco** ....................
Carambeí, Paraná .........................................
Conceição do Pará, Minas Gerais*...............
Concórdia, Santa Catarina............................
Ijuí, Rio Grande do Sul ................................
Itatiba, São Paulo* .......................................
Itumbiara, Goiás...........................................
Ravena, Minas Gerais ..................................
Santa Rosa, Rio Grande do Sul ...................
São Lourenço, Rio Grande do Sul................
São Paulo, São Paulo* .................................
Teutônia, Rio Grande do Sul........................
Três de Maio, Rio Grande do Sul**.............
Valinhos, São Paulo .....................................
Videira, Santa Catarina ................................
Rio dos Pato, Mato Grosso...........................
Brotas, São Paulo .........................................

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fábrica de industrializados
Fábrica de embutidos
Abates de aves; processamento de aves.
Abate de suínos e aves (inclusive peru); processamento de frangos,
perus e suínos.
Abatedouro de suínos.
Abatedouro de suínos.
Abatedouro e processamento de suínos.
Abatedouro e processamento de aves.
Abatedouro de suínos.
Processamento de massas, pizzas, pão-de-queijo; processamento
de carne bovina.
Abatedouro de aves e suínos e processamento de suínos.
Abatedouro de aves e suínos; processamento de aves e suínos.
Abatedouro de suínos.
Abatedouro e processamento de aves especiais.
Frigorífico de Bovinos.
Abatedouro e processamento de aves.
Abatedouro de aves.
Abatedouro de aves e suínos; processamento de aves, suínos, tortas
e massas.
Processamento de aves, suínos e bovinos.
Abatedouro e processamento de aves.
Abatedouro de aves.
Abatedouro de aves e suínos.
Abatedouro e processamento de aves e suínos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Produtos lácteos.
Processamento de Margarina (joint venture com Unilever).
Esmagamento de soja.
Incubatório
Granja

(*) Sob encomenda.
(**) Em construção.

Parte de nosso patrimônio imobiliário está vinculado como garantia em favor de nossos credores em
contratos financeiros, parcelamentos administrativos de tributos, processos judiciais de natureza cível e
trabalhista e execuções fiscais.
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Em 21 de março de 2009, um incêndio de médias proporções atingiu as instalações industriais de Rio VerdeGO, tendo sido o Centro de Distribuição, instalado junto ao complexo a área mais atingida. Nossa Companhia
reforçou seu sistema just in time proporcionando, dessa forma, a imediata transferência dos produtos acabados
para portos, clientes e armazéns de terceiros, suprindo assim a perda de capacidade de estocagem.
O abastecimento aos clientes dos mercados interno e externo feitos a partir desta planta não foi comprometido,
uma vez que outras unidades tiveram sua produção ajustada para suprir a demanda.
O Complexo Agroindustrial de Rio Verde está coberto por apólices de seguro, inclusive relativas a lucros
cessantes, e a empresa aguarda junto as companhias seguradoras o correspondente ressarcimento dos danos
constatados.
Distribuição
Operamos 28 centros de distribuição em todo o Brasil, conforme descrito na tabela abaixo.
Centros de Distribuição

Titularidade

Belém, Pará ............................................................................................................................
Belo Horizonte, Minas Gerais................................................................................................
Baurú, São Paulo....................................................................................................................
Brasília, Distrito Federal ........................................................................................................
Campinas, São Paulo..............................................................................................................
Embu, São Paulo ....................................................................................................................
Fortaleza, Ceará .....................................................................................................................
Itajaí, Santa Catarina ..............................................................................................................
Manaus, Amazonas ................................................................................................................
Marau, Rio Grande do Sul .....................................................................................................
Recife, Pernambuco ...............................................................................................................
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro................................................................................................
Rio Verde, Goiás*..................................................................................................................
São José dos Pinhais, Paraná..................................................................................................
Santos, São Paulo...................................................................................................................
Salvador, Bahia ......................................................................................................................
Videira, Santa Catarina* ........................................................................................................
Vitória, Espírito Santo............................................................................................................
Bom Conselho, Pernambuco ..................................................................................................
Carambeí, Paraná ...................................................................................................................
Concórdia, Santa Catarina......................................................................................................
Esteio, Rio Grande do Sul......................................................................................................
Teutônia, Rio Grande do Sul..................................................................................................
São Gonçalo dos Campos, Bahia ...........................................................................................
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro................................................................................................
Ijuí, Rio Grande do Sul ..........................................................................................................
Lajeado, Rio Grande do Sul ...................................................................................................
Ravena, Minas Gerais ............................................................................................................
*

Alugado
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Alugado
Alugado
Próprio
Alugado
Próprio
Próprio
Alugado
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Próprio
Alugado
Próprio
Alugado
Alugado
Próprio
Próprio
Próprio

Imóvel onerado.

Possuímos também escritórios administrativos próprios em São Paulo, Estado de São Paulo, e em Videira,
Estado de Santa Catarina, e locamos um escritório administrativo em Itajaí, Santa Catarina. Locamos dez
escritórios de venda no exterior.
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Empregados
A tabela abaixo apresenta a quantidade de empregados da nossa Companhia por categoria de atividade
principal nas datas indicadas.
2006
Administração .....................................
Comercial............................................
Produção .............................................
Total ...................................................

844
3.919
34.285
39.048

Em 31 de dezembro de
2007
720
4.659
39.373
44.752

2008

Em 31 de março de
2008
2009

1.452
6.480
51.076
59.008

1.052
5.784
49.008
55.844

967
7.235
49.207
57.409

Todos os nossos empregados estão localizados no Brasil, exceto por aproximadamente 580 empregados que
trabalham em nossos escritórios de venda no exterior e plantas de processamento.
Não empregamos número relevante de empregados temporários. Contudo, à época do Natal, contamos com o
reforço de representantes de venda terceirizados para nos auxiliar em nossas vendas nessa época de pico.
Todos os empregados do nosso setor de produção são representados por sindicatos. Os empregados do setor de
produção em cada Estado possuem sindicato diverso e o prazo dos nossos dissídios coletivos varia de acordo
com o sindicato. Em cada caso, contudo, as negociações salariais são conduzidas anualmente entre os sindicados
de trabalhadores. O acordo firmado com o sindicato local ou regional que negocia o dissídio coletivo pertinente
com relação a uma unidade específica obriga todos os empregados do setor de produção, quer sejam ou não
filiados ao sindicato. Em geral, os acordos coletivos são aplicáveis a todos os empregados, respeitadas as
diferentes categorias profissionais. Os empregados do nosso setor administrativo também são de modo geral
filiados a sindicatos em separado. Nós acreditamos que o relacionamento que mantemos com nosso empregados
seja satisfatório, não tendo havido nenhuma greve ou contenda trabalhista significativa nos últimos sete anos.
Mantemos diversos planos de benefícios a empregados, que integram o Plano de Benefícios da Perdigão
integrado. Os principais componentes consistem do (1) Programa Habitacional Perdigão (PROHAB), o qual
visa à construção de casas e ao financiamento por meio de companhia de crédito independente; (2) Plano de
Previdência Privada administrado pela Perdigão Sociedade de Previdência Privada (“PSPP”); (3) cooperativa
de crédito a empregados associados com taxas abaixo daquelas praticadas pelo mercado; (4) plano de saúde
complementar que permite aos empregados utilizar a rede credenciada com custos subsidiados por nós; (5)
ticket-restaurante para uso em nossos refeitórios ou com nosso subsídio de 80% para uso em restaurantes; (6)
cesta-básica para empregados que recebem até cinco salários mínimos e com nosso subsídio de 80%; e (7)
seguro de vida coletivo. Em 2008, investimos R$195,7 milhões em programas de alimentação, seguros de
saúde, transporte, moradia, educação, creche e benefícios a empregados aposentados. Esse valor é 52,1%
superior ao valor despendido no ano de 2007. Nós também encorajamos a prática de esportes e atividades de
lazer em clubes esportivos, clubes de recreação e centros de ginástica localizados em nossas instalações.
Implementamos programas de incentivo à produtividade, tais como Programa de Participação nos Lucros e
Resultados, o qual está disponível a todos os empregados, bem como sistema de remuneração por bônus atrelado
a metas destinado a pessoal do setor operacional e de vendas. A finalidade desses programas é instituir e regular
a participação dos empregados nos nossos lucros e resultados, encorajando desta forma a melhoria de
desempenho, o reconhecimento dos esforços de equipe e individuais, bem como a consecução das nossas metas.
Plano de Previdência Complementar
A Perdigão é patrocinadora do Plano de Benefícios Perdigão Previdência administrado pela PSPP (“Plano de
Benefícios”). Referido Plano de Benefícios é facultado aos empregados e administradores da nossa Companhia,
estando estruturado sob a modalidade de contribuição definida durante o período de acumulação de reservas.
Como característica geral, o plano prevê os seguintes benefícios: (i) benefícios proporcionais; (ii) pensão por
morte após a aposentadoria; (iii) aposentadoria normal; (iv) pensão por morte antes da aposentadoria; (v)
aposentadoria por invalidez; e (vi) aposentadoria antecipada.
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Em 31 de dezembro de 2008, o plano contava com um total de 16.372 participantes ativos, sendo 9.986 do
sexo masculino e 6.386 do sexo feminino. A idade média dos participantes ativos era de 35,29 anos. Até 31 de
dezembro de 2008, o total de participantes que se aposentou e o total de participantes que aguardava o
recebimento de benefício diferido era de 38, cada. Os grupos familiares que estavam recebendo o benefício de
pensão por morte eram seis.
Os benefícios do Plano de Benefícios são avaliados pelo regime de capitalização financeira. Eles são
reajustados anualmente, no mês de abril, com valor correspondente ao da variação do IGP-DI.
Nos termos do demonstrativo dos resultados de avaliação atuarial – DRAA encaminhado à Secretaria de
Previdência Complementar – SPC e elaborado pelos profissionais responsáveis, o Plano de Benefícios
encontra-se financeiramente equilibrado e em conformidade com os princípios atuariais geralmente aceitos.
Seguro
Contratamos apólices de seguro para cobrir os seguintes riscos: (1) incêndio, tempestades, raio e explosão de
qualquer natureza e outros riscos relativos ao imobilizado e aos estoques, com limite máximo de indenização
no valor de R$80,0 milhões, sujeito a sub-limites; (2) lucros cessantes com limite máximo de indenização no
valor de R$73,0 milhões em caso de incêndio, raio, explosão e R$7,3 milhões em caso de alagamento e
inundação; (3) transporte doméstico, com limite máximo de indenização, por embarque, no valor de R$120,0
mil a R$2,0 milhões dependendo da modalidade de transporte; (4) transporte internacional, relacionado à
exportação e importação, com limite máximo de indenização de US$5,0 milhões, dependendo da modalidade
de negociação comercial utilizada; e (5) outras coberturas, incluindo responsabilidade civil geral e de diretores
e administradores e frota de veículos. A cobertura total sobre o imobilizado e estoques que envolve os riscos
descritos nos itens (1) e (2) é de R$5,1 bilhões em 31 de dezembro de 2008, comparado com R$2,1 bilhões em
31 de dezembro de 2007.
Em 21 de março de 2009, um incêndio de médias proporções atingiu as instalações industriais de Rio VerdeGO, tendo sido o Centro de Distribuição, instalado junto ao complexo, a área mais atingida. Até 31 de março
de 2009, a Companhia efetuou uma estimativa com base nas melhores informações disponíveis e registrou
uma perda líquida de R$4,0 milhões.
Propriedade Intelectual
Nossa propriedade intelectual consiste sobretudo de marcas domésticas e internacionais. No mercado interno,
vendemos nossos produtos principalmente sob as marcas Perdigão e Batavo, ambas devidamente registradas,
tendo a primeira sido, inclusive, reconhecida pelo INPI como marca de alto renome, o que faz com que ela
goze de proteção especial. No mercado externo, atuamos sob as marcas Perdix, Fazenda, Borella, Confidence,
entre outras, conforme descrito em “Vendas e Distribuição” na página 163 deste Prospecto. Também
utilizamos diversas marcas para produtos ou linhas de produto específicos. No mercado interno, nossas linhas
específicas incluem as marcas Chester, Confiança (apresuntados e mortadelas), Escolha Saudável e Toque de
Sabor (lasanhas). Além disso, licenciamos o uso do nome e imagem da Turma da Mônica, incluindo suas
personagens, para comercialização de congelados e refrigerados em todo o território nacional, nos termos do
contrato de licença que expirará em 2013.
Em fevereiro de 2008, nós adquirimos e em seguida incorporamos a Eleva, assumindo assim, todos os direitos
e obrigações dessa companhia, incluindo sobre a marca Elegê. Ainda, em abril de 2008, nós também
adquirimos e em seguida incorporamos a Maroca e assumimos seus direitos e obrigações, inclusive sobre a
marca regional Cotochés.
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Em 2007, adquirimos da Unilever as marcas de margarina Doriana, Delicata e Claybom, sendo que a anotação
de alteração da titularidade das mesmas já foi requerida e encontra-se em processamento no INPI. Em seguida,
também no ano de 2007 celebramos uma joint venture com a Unilever, através da qual a nova companhia
passou a ser licenciada da marca Becel, de propriedade da Unilever, para produção e comercialização de
margarinas e outros produtos refrigerados no Brasil.
Nos nossos mercados de exportação, nossas marcas incluem Halal (no Oriente Médio, exceto na Arábia
Saudita), Unef (na Arábia Saudita), Sulina (em Hong Kong e Cingapura) e Alnoor (em vários países do
Oriente Médio), todas depositadas para registro nos respectivos países.
Além disso, somos titulares de diversos nomes de domínio no Brasil, registrados junto ao órgão competente,
destacando-se: “perdigao.com.br”, “chester.com.br”, “escolhasaudavel.com.br”, “toquedesabor.com.br”,
“batavo.com.br”, “doriana.com.br”, “claybom.com.br” e “delicata.com.br”. Possuímos, também, alguns nomes
de domínio registrados no exterior, tais como “perdigao.cl” e “chester.cl” no Chile, “perdigao.eu” e “perdix.eu”
na Comunidade Européia, “perdigao.cn” na China e “fazenda.ru” na Rússia.
Regulamentação
O MAPA regulamenta as nossas atividades por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária e do
Departamento de Inspeção de Produtos Animais. Nos termos dos regulamentos aplicáveis, as unidades que
lidam com produtos animais devem obter alvarás e autorizações do Serviço de Inspeção Federal da Delegacia
Federal do MAPA, inclusive licença para operar cada unidade, devendo se submeter a monitoramento
periódico realizado pelo Estado brasileiro em que a unidade estiver localizada.
Ademais, os produtos animais deverão ser identificados com utilização de rótulos que tenham sido registrados
junto ao MAPA ou por ele aprovados. Produtos prontos para consumo que contenham ingredientes animais
também serão objeto de inspeções técnicas, químicas e microbiológicas. Violações das regulamentações de
produtos animais poderão ensejar a imposição de sanções penais, multas, apreensão de produtos, suspensão
temporária ou interrupção permanente das atividades de uma empresa.
Contratos Relevantes
Contrato de Licenciamento de Direitos Autorais
Celebramos em, 1 de abril de 2002, com a Maurício de Souza Produções Ltda., o Contrato de Licenciamento
de Direitos Autorais, que nos garante o uso da expressão “Turma do Mônica” e de todas as suas personagens
na comercialização de alimentos congelados e refrigerados em todo o território nacional, válido até 31 de
março de 2013. Em contraprestação, devemos pagar 3,0% sobre o valor líquido de vendas, observada a
garantia mínima mensal estipulada no referido contrato.
Contrato de Compra e Venda de Farelo de Soja
Celebramos, em 12 de setembro de 2008, com a Coamo Agroindustrial Cooperativa contratos de compra e
venda de farelo de soja a granel, na modalidade CIF e com preço a fixar, tendo-se por base a cotação da Bolsa
de Chicago (CBOT). As entregas são realizadas mensalmente, em nossas plantas industriais.
Contrato de Fornecimento, Parceria Técnica e Cooperação Comercial
Em 15 de março de 2005, celebramos com a Cobb-Vantress Brasil Ltda., atuante no ramos de pesquisa e
desenvolvimento de matrizes avícolas, o Contrato de Fornecimento, Parceria Técnica e Cooperação Comercial,
mediante o qual vendemos os nossos direitos sobre o material genético do Chester e, em troca, recebemos um
desconto de 50% sobre a compra de 172 pacotes de pintos avós de propriedade da Cobb. A Coob
comprometeu-se, ainda, a oferecer para nós, em caráter de preferência, todas as melhorias e os avanços
tecnológicos incrementados por ela na linha genética do Chester, por prazo indeterminado.
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Contratos de Integração para Produção de Suínos no Sistema de Ciclo Completo
Compramos parte de nossas necessidades de suínos de produtores locais, mediante a celebração de Contratos
de Integração para Produção de Suínos no Sistema de Ciclo Completo. Tais contratos prevêem a venda, para
nós ou por qualquer terceiro indicado por nós, de toda a produção de suínos do produtor, em caráter de
exclusividade. Em contraprestação, pagamos os valores praticados no mercado na data da entrega, de acordo
com o Sindicarne – Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados.
Contrato de Parceria com Produtores Integrados
Nossos contratos de parceria com os produtores integrados prevê, em termos gerais, o fornecimento, por nós,
de lotes de pintos de um dia de idade, além de ração, suporte técnico e outros insumos necessários à
terminação (criação) das aves nos respectivos aviários. Uma vez atingidas as condições estabelecidas para
abate (geralmente quando as aves atingem a idade de 100 dias), o produtor nos devolve a parte de aves
“terminadas” que cabe a nós por força da parceria, para então realizarmos o abate. Ainda, o produtor
compromete-se a vender para nós, com exclusividade, a parte de aves de corte que lhe cabe em decorrência da
parceria. O preço pago aos produtores é fixado de acordo com os padrões técnicos de cada um, bem como
com os índices de peso, idade, mortalidade e conversão alimentar, revistos periodicamente. Os contratos
costumam vigorar por prazo indeterminado e podem ser rescindidos a qualquer tempo, sem justa causa, desde
que mediante aviso escrito entregue com antecedência mínima de 60 dias.
Não há contratos relevantes celebrados por nós que não sejam diretamente relacionados com nossas
atividades operacionais.
Processos Judiciais
Nós e nossas subsidiárias somos partes de certos processos judiciais que decorrem do curso normal dos negócios,
incluindo processos cíveis, administrativos, fiscais, previdenciários e trabalhistas. Classificamos os riscos de
perda em tais processos judiciais como remotos, possíveis ou prováveis. Registramos provisões em nossas
demonstrações financeiras no que respeita a tais processos, conforme determinado por nossa administração com
base em assessoria jurídica. No caso de considerarmos as perdas como prováveis, nós provisionamos o valor
total sugerido pela nossa administração. No caso de considerarmos as perdas como possíveis, nós poderemos
provisionar certa porcentagem da quantia determinada pela nossa administração, valor este baseado num parecer
legal de nossos advogados e na capacidade da nossa administração estimar o valor de perda possível. Não
provisionamos nenhum valor quando acreditamos que a perda é remota. Contudo, poderemos também incorrer
em perdas em processos cuja classificação de risco de perda seja possível ou remota.
A tabela abaixo indica os valores de contingências envolvidos nos processos dos quais somos parte de acordo
com a natureza da ação, os depósitos judiciais realizados e as ações no exterior:
Em 31 de março de 2009

Chances de Perda
Provável ........................
Possível .........................
Remota ..........................
Total .............................

Tributário

Cível

160.644
393.166
549.318
1.104.131

17.449
2.871
117.323
137.642

Depósitos
Trabalhista
Judiciais
(em milhares de Reais)
44.448
12.767
1.326.228
1.382.751
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(35.214)
–
–
(36.218)

Ações no
Exterior
–
3.873
–
3.873

Total
187.327
408.804
1.992.869
2.589.000

Processos Fiscais
Somos parte de diversos processos judiciais e administrativos relativos a matéria tributária que, em 31 de
dezembro de 2008, representavam contingências passivas da ordem de R$1,3 bilhão. Em 31 de março de
2009, o valor global das respectivas provisões registradas em nossas demonstrações financeiras
correspondia a R$160,6 milhões, comparado a R$153,2 milhões em 31 de dezembro de 2008, e a R$99,5
milhões em 31 de dezembro de 2007.
Dos processos fiscais em que somos parte, os principais são os seguintes:
(i)

Compensação de Prejuízos Fiscais – Limitação de 30% - Estamos questionando judicialmente o
aproveitamento dos prejuízos fiscais de IRPJ e das bases de cálculo negativas de CSLL, sem a
limitação de 30%. Em 31 de março de 2009, essa discussão representava uma contingência de
R$64,6 milhões. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento contrário ao pleito dos
contribuintes. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal está apreciando outras questões relativas ao
mérito dessa matéria, com maioria contrária aos contribuintes até o momento. No ano de 2008,
obtivemos uma decisão favorável do Conselho de Contribuintes, pela qual a multa aplicável de 75%
(considerada multa punitiva, sendo corrigida monetariamente) foi reduzida para 20% (considerada
multa de mora, sem aplicação de correção monetária). Dessa forma, as autoridades fiscais iniciaram
procedimento para reduzir o valor devido, razão pela qual reduzimos o valor provisionado que, em
31 de dezembro de 2007 correspondia a R$30,4 milhões, para R$1,8 milhão em 31 de dezembro de
2008. Estimamos que o risco é de perda provável com relação ao mérito dessa discussão e de perda
remota no que diz respeito às discussões correlatas, relacionadas aos erros de cálculo incorridos pela
fiscalização e à imputação de multas.

(ii)

PIS/COFINS – Lei nº 9.718/98 – Contestamos a majoração de alíquota e o alargamento da base de
cálculo do PIS e COFINS. Em 31 de março de 2009, o montante provisionado correspondia a R$9,6
milhões, valor este referente aos montantes de COFINS não recolhidos, que estão relacionados
exclusivamente à sua majoração de alíquota de 2% para 3%. O Supremo Tribunal Federal está
analisando a matéria (majoração da alíquota) sob um novo prisma, baseando-se em um novo
argumento apresentado. Entretanto, os últimos julgados por aquele órgão permanecem com
posicionamento favorável às autoridades fiscais. Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2008, o
valor de R$9,5 milhões, relacionado à contestação da base de cálculo dos referidos tributos, foi
revertido. Isso foi possível em razão de decisão favorável, obtida em um dos processos de execução
fiscal, que se baseou em decisão favorável que nos foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal
anteriormente à lavratura dessa execução fiscal. Decidimos não constituir provisão para a questão
atinente ao alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS em vista dos julgamentos favoráveis
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal.

(iii)

ICMS – Glosa de Créditos – Sofremos diversos autos de infração referente a créditos de ICMS
apropriados nas aquisições de insumos considerados itens de cesta-básica. Essa questão era pacífica,
tendo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça se manifestado no sentido de que
o estorno dos créditos não era cabível. No entanto, em 17 de março de 2005, o Supremo Tribunal
Federal manifestou-se pela constitucionalidade do crédito proporcional à redução da base de cálculo.
Nossos assessores legais que patrocinam a causa entendem que o Tribunal não apreciou todos os
argumentos referentes ao caso e que não haveria base na Lei Complementar nº 86/96 para se exigir
referido estorno. Em 31 de março de 2009, o valor da contingência estimado era de R$260,1 milhões,
enquanto que o valor total provisionado correspondia a R$2,1 milhões.

(iv)

ICMS e Outros – Contestamos certos pagamentos de ICMS relativos ao aproveitamento de créditos
sobre material de uso e consumo. Em 31 de março de 2009, tínhamos uma provisão no valor de
R$98,5 milhões, atinentes àqueles procedimentos que julgamos como perda provável.

(v)

CPMF – Operações de Exportação – Nós também estamos questionando judicialmente a incidência
da CPMF sobre as receitas de exportação. A despeito do fato de os Tribunais Superiores ainda não
terem se manifestado sobre essa matéria, estimamos como possíveis as chances de perda. Em 31 de
março de 2009, o valor total provisionado em relação a esta contingência era de R$27,7 milhões.
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(vi)

PIS/COFINS – Juros sobre o Capital Próprio – Discutimos a incidência do PIS e da COFINS sobre o
recebimento de juros sobre o capital próprio. Em 31 de março de 2009, estimávamos em R$39,5
milhões o montante da contingência envolvida. Não constituímos provisão para fazer face a uma
eventual perda, pelo fato de os advogados que patrocinam esta causa considerarem como possíveis as
chances de êxito.

(vii) IRPJ/CSLL – Lucros Auferidos no Exterior – Foi lavrado auto de infração, exigindo os tributos
relativos aos lucros apurados pela Perdigão Overseas, situada nas Ilhas Cayman, empresa controlada
pela Holding Crossban, situada na Áustria. Durante o período fiscalizado, a Crossban era controlada
pelas empresas PDA e PRGA situadas no Brasil, que por sua vez eram controladas pela Perdigão
Agroindustrial. A autoridade fiscal desconsiderou a empresa Crossban, classificando-a como mera
repassadora dos lucros apurados pela Perdigão Overseas, sob o fundamento de que a Companhia
teria se aproveitado do Tratado firmado entre o Brasil e a Áustria para evitar a dupla tributação.
Ademais, argumenta-se que não haveria propósito negocial no planejamento tributário realizado pela
Companhia, caracterizando a simulação e, por conseguinte, a majoração da multa para 150% do
valor do imposto devido. Recentemente, a Delegacia Regional da Receita Federal, após analisar os
argumentos da Companhia, decidiu por cancelar a referida autuação, julgando-a totalmente
improcedente. Em 31 de março de 2009, o valor envolvido em referida autuação correspondia a
R$176,8 milhões. Não constituímos provisão para esse caso, tendo em vista a opinião legal dos
advogados que patrocinam essa causa, reforçada pela decisão favorável à Companhia. Embora tenha
havido recurso de ofício, por parte das autoridades fiscais, o prognóstico de perda e a avaliação de
nossos advogados continua sendo a mesma.
(viii) Créditos Extemporâneos de ICMS – Correção Monetária – A Companhia foi autuada por escriturar
créditos extemporâneos utilizando-se da correção monetária, tendo as autoridades fiscais glosado não
apenas os valores relativos à correção monetária, mas sim todo o crédito de ICMS escriturado.
Atualmente, aguarda-se o julgamento do agravo regimental pelo Supremo Tribunal Federal. A
jurisprudência nos tribunais superiores brasileiros é no sentido de não haver direito à correção
monetária de créditos escriturais, a menos que haja óbice pelo fisco para escrituração dos mesmos.
Em 31 de março de 2009, o montante da contingência envolvida correspondia a R$17,9 milhões,
enquanto que o valor total provisionado em relação a esta contingência era de R$24,1 milhões.
Processos Trabalhistas
Somos parte em 4.611 processos trabalhistas, representando reclamações totais no valor de R$1.382,2
milhões em 31 de março de 2009, comparado a R$1.308,1 milhões em 31 de dezembro de 2008 e R$700,4
milhões em 31 de dezembro de 2007. Esses processos relacionam-se, entre outras questões, a pagamento de
hora-extra e ajustes salariais nos períodos anteriores à introdução do real, enfermidades alegadamente
contraídas no local de trabalho e acidentes de trabalho. Com base em nossa experiência passada e na
assessoria de nossos advogados que patrocinam esses processos, provisionamos R$44,4 milhões em 31 de
março de 2009, que acreditamos sejam suficientes para cobrir perdas prováveis.
Processos Cíveis
Em 31 de março de 2009, éramos parte em 1.093 processos cíveis. As ações movidas em face da
Companhia representavam pedidos no valor total de R$141,9 milhões em 31 de março de 2009, comparado
a R$146,1 milhões em 31 de dezembro de 2008 e R$116,3 milhões em 31 de dezembro de 2007. Esses
processos relacionam-se, dentre outras questões, a ações com pedido de indenização por danos materiais
e/ou morais decorrentes de (i) acidentes de trânsito, (ii) aquisição de produtos supostamente impróprios ao
consumo (contaminação por agentes estranhos, prazo de validade vencido, dentre outros), (iii) acidentes de
trabalho, e (iv) rescisão dos contratos de parceria firmado entre a Perdigão e os produtores integrados, que
são criadores de suínos e aves utilizados na nossa linha de produção.
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Em janeiro de 2009, foi ajuizada uma ação de execução contra a Companhia no valor de R$26,8 milhões.
Essa execução foi fundada num contrato de compra e venda de ativos firmado com a Companhia, referente
à entrega de uma unidade frigorífica para abate de bovinos, e foi classificada com possibilidade de perda
remota. Recentemente, apresentamos exceção de pré-executividade que foi julgada procedente, extinguindo
a referida execução. Entretanto, além do eventual recurso a ser interposto pela(s) autora(s), existe a
possibilidade da controvérsia relativa ao contrato em questão vir a ser decidida em futura ação de
conhecimento. Esse é o processo cível com maior valor envolvido considerado isoladamente.
Também somos parte de um processo judicial por meio do qual a autora reclama prejuízos no valor
estimado de R$13,8 milhões em 31 de março de 2009, mais juros acumulados, por não ter recebido o
retorno do investimento esperado em decorrência de um inadimplemento contratual da Perdigão
Agroindustrial relacionado à antiga Perdigão da Amazônia. A opinião de nossos advogados que patrocinam
essa causa é que a chance de perda é provável, tendo a ação sido julgada parcialmente procedente, porém o
respectivo valor somente será auferível após liquidação de sentença. Não efetuamos provisão para esse caso.
Somos réu, ainda, em uma ação de apuração de haveres societários, referente a uma antiga associação de
exportadores de frango, pendente de liquidação, mas que poderá importar em dispêndio futuro por parte da
Companhia. Como o laudo pericial para verificação dos valores devidos ainda não foi finalizado, não há
provisão constituída.
Adicionalmente, cumpre informar que a nossa Companhia não é ré em nenhuma ação civil pública que
verse sobre matéria cível.
Constituímos provisão no valor de R$17,4 milhões em 31 de março de 2009 para os processos cíveis.
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SADIA
VISÃO GERAL DOS NEGÓCIOS
A S.A. Indústria e Comércio Concórdia foi fundada em 1944, por Attilio Fontana, no oeste catarinense. Ao
longo dos anos firmou sua excelência no segmento agroindustrial e na produção de alimentos derivados de
carnes suína, bovina, de frango e de peru, além de massas, margarinas e sobremesas. Nos últimos anos, a
Sadia se especializou, cada vez mais, na produção e distribuição de alimentos industrializados congelados e
resfriados diferenciados. Uma das preocupações da Sadia é desenvolver, constantemente, novos produtos.
Em 1971, a empresa passou a ser chamada de Sadia Concórdia S.A. Indústria e Comercio, ano este em que
abriu seu capital e, em 2001, lançou seus ADRs – American Depositary Receipts na Bolsa de Nova York e
aderiu ao Nível 1 de Governança Corporativa da BOVESPA. Em 2004, a empresa passou a fazer parte do
Latibex, índice de empresas latino-americanas da Bolsa de Madrid.
Em 1998, a companhia mudou sua razão social para Sadia S.A.
A Sadia é líder em quase todos os segmentos em que atua no Brasil, com uma linha de produtos contendo
mais de 1.000 itens (SKUs). De acordo com a ABEF, a Sadia foi a maior exportadora brasileira de aves em
2008. Segundo a ABIPECS, a Sadia foi a segunda maior exportadora de suínos e a maior abatedora de suínos
em 2008. A Sadia também é a maior distribuidora de produtos cárneos congelados e resfriados (de acordo
com a AC Nielsen, em relatório datado de 2008) e a líder do mercado brasileiro de margarinas.
O alto nível de verticalização adotado pela Sadia assegura o controle de todas as etapas de produção e
distribuição de seus produtos. As operações da Sadia compreendem fazendas para criação de matrizes e
reprodutores de aves e suínos, incubadoras, centros de criação de suínos, abatedouros, unidades industriais,
fábricas de ração animal, escritórios de representação e centros de distribuição. A Sadia foi pioneira na
verticalização integrada da criação de aves e suínos no Brasil, inicialmente adotada no Estado de Santa
Catarina. Hoje, exceto pelo segmento de bovinos, todas as operações da Sadia utilizam um sistema de
integração vertical consistindo de uma parceria com produtores rurais, com a finalidade de obter animais para
abate, criados em condições reprodutoras altamente produtivas e em condições higiênico-sanitárias
controladas. A Sadia produz pintos de um dia e leitões e fornece-os a produtores integrados, juntamente com
ração, transporte, além de prover assistência técnica e veterinária.
A empresa mantém um parque fabril com 18 unidades industriais próprias, espalhadas por 10 Estados
brasileiros, além de 12 centros de distribuição e contratos de industrialização com terceiros. No exterior, tem
duas plantas, uma na Rússia e outra na Holanda.
Em 31 de dezembro de 2008, o grupo Sadia tinha 60.580 funcionários e, por meio de seu Sistema de Fomento
Agropecuário, mantém parceria com cerca de 10.000 granjas integradas de aves e de suínos, sendo um dos
maiores empregadores do Brasil.
A Sadia exporta cerca de 1.000 produtos diferentes para mais de 100 países. Atualmente, a Sadia produz uma
gama de produtos, entre os quais, cortes suínos congelados, resfriados, salgados e defumados, banha suína,
toicinho defumado, pertences para feijoada; miúdos suínos e de frango congelados e resfriados; frangos
inteiros congelados e temperados; cortes e partes de aves congelados e resfriados; cortes de frango marinados
e pré-cozidos; perus inteiros congelados e temperados; cortes e partes de peru congelados e temperados;
cortes de frango empanados; presuntos cru, cozido e defumado; presuntos tipo "tender"; apresuntados, frios e
produtos afins; presunto tipo "Parma"; perus e frangos defumados; presuntos de peru cozido e defumado e
frios à base de carne de peru; produtos pré-cozidos e congelados, como almôndegas bovinas, de peru e de
frango; hambúrgueres bovinos, de peru e de frango; salsichas suínas, de peru e de frango; lingüiças;
mortadelas; salames; copa; apresuntados de peru; frios em geral; patês à base de carne suína e bovina; pratos
prontos congelados de carne bovina, de frango, de peixe e massas; alimentos congelados prontos para serem
levados ao forno e servidos, lanches, como empanados de frango, peixe e antepastos, pizzas congeladas e
massas frescas resfriadas; margarinas e sobremesas refrigeradas.
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Em 2008, a Sadia vendeu 1.084,6 mil toneladas de carne de aves, 133,8 mil toneladas de carne suína, 56,1 mil
toneladas de carne bovina e 1.051,3 mil toneladas de produtos industrializados, incluindo produtos cárneos
congelados e resfriados, além de margarinas, gerando uma receita operacional bruta de R$12,2 bilhões. No
primeiro trimestre de 2009, a Sadia vendeu 228,8 mil toneladas de carne de aves, 36,6 mil toneladas de carne
suína, 9,8 mil toneladas de carne bovina e 255,1 mil toneladas de produtos industrializados, incluindo
produtos cárneos congelados e resfriados, além de margarinas, gerando uma receita operacional bruta de
R$2,9 bilhões.
As tabelas a seguir apresentam o volume de vendas e a receita operacional bruta da Sadia para os períodos
indicados:
Volume de Vendas (ton)
2008
(toneladas)

Períodos de três
meses encerrado em
31.03.2009

2006

2007

Mercado Interno .................................................................
Produtos industrializados ......................................................
Aves ......................................................................................
Suínos ...................................................................................
Bovinos .................................................................................

928.626
723.086
155.485
41.022
9.033

998.426
813.057
132.004
43.767
9.598

1.120.429
919.755
131.651
48.048
20.975

281.592
231.069
32.813
13.394
4.316

Mercado Externo.................................................................
Produtos industrializados ......................................................
Aves ......................................................................................
Suínos ...................................................................................
Bovinos .................................................................................

963.959
76.470
762.479
81.382
43.628

1.148.302
110.975
880.790
108.928
47.609

1.205.340
131.577
952.935
85.748
35.080

248.718
24.015
195.987
23.199
5.517

Consolidado .........................................................................
Produtos industrializados ......................................................
Aves ......................................................................................
Suínos ...................................................................................
Bovinos .................................................................................

1.892.585
799.556
917.964
122.404
52.661

2.146.728
924.032
1.012.794
152.695
57.207

2.325.769
1.051.332
1.084.586
133.796
56.055

530.310
255.084
228.800
36.593
9.833

Receita Operacional Bruta (R$ Milhões)
2006

2007

Mercado Interno .................................................................
Produtos industrializados ......................................................
Aves ......................................................................................
Suínos ...................................................................................
Bovinos .................................................................................
Outros ...................................................................................

4.482,0
3.513,5
492,3
154,5
40,6
281,1

5.319,9
4.149,8
559,4
190,4
56,0
364,3

6.606,8
5.208,8
624,3
272,1
112,1
389,5

1.702,4
1.335,4
130,2
65,0
20,8
151,0

Mercado Externo.................................................................
Produtos industrializados ......................................................
Aves ......................................................................................
Suínos ...................................................................................
Bovinos .................................................................................
Outros ...................................................................................

3.458,5
366,3
2.405,7
376,2
258,2
52,1

4.590,1
473,0
3.250,3
479,5
269,9
117,4

5.585,1
667,8
4.135,5
489,7
234,2
57,9

1.160,2
138,8
801,6
116,7
39,4
63,7

Consolidado .........................................................................
Produtos industrializados ......................................................
Aves ......................................................................................
Suínos ...................................................................................
Bovinos .................................................................................
Outros ...................................................................................

7.940,5
3.879,8
2.898,1
530,7
298,8
333,1

9.910,0
4.622,8
3.810,0
669,9
325,9
481,4

12.191,9
5.876,7
4.759,9
761,8
346,3
447,2

2.862,5
1.474,3
931,8
181,7
60,2
214,6
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2008
(em R$ milhões)

Períodos de três
meses encerrado em
31.03.2009

A receita operacional bruta no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 alcançou
R$2,9 bilhões, 10,6% superior ao mesmo período de 2008. Este aumento deve-se ao desempenho no mercado
interno, que registrou elevação de vendas em volume e preço. A receita do segmento de industrializados
atingiu R$1,5 bilhão no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, 17,6% superior ao mesmo
período de 2008. O montante corresponde a 51,5% da receita consolidada da Sadia, resultado contínuo do
esforço da área comercial nos pontos-de-venda e da força da marca.
A maior concentração das vendas da Sadia no mercado interno superou a média histórica e atingiu 59,5% do
total da receita e o equivalente a 53,1% do volume total, com crescimentos em todos os segmentos em que a
Sadia atua. Já a performance no mercado externo perdeu participação relativa devido, principalmente, aos
impactos da crise econômico-financeira mundial. O volume total de vendas decresceu 0,5% no período de três
meses encerrado em 31 de março de 2009 e totalizou 530,3 mil toneladas. Enquanto o volume de vendas no
mercado interno elevou-se em 10,3%, no mercado externo decresceu 10,5% no período de três meses encerrado
em 31 de março de 2009, em comparação ao período de 3 meses encerrado em 31 de março de 2008.
A seguinte tabela apresenta a quebra da receita operacional bruta da Sadia por segmento para os períodos
indicados:
Receita Operacional Bruta por Segmento (%)

Produtos industrializados ...............................................................
Aves ...............................................................................................
Suínos.............................................................................................
Bovinos ..........................................................................................
Outros(*) .........................................................................................
(*)

2006

2007

48,9%
36,5%
6,7%
3,8%
4,2%

46,6%
38,4%
6,8%
3,3%
4,9%

Períodos de três meses
encerrado em
31.03.2009
2008
(porcentagem)
48,2%
51,5%
39,0%
32,6%
6,2%
6,3%
2,8%
2,1%
3,7%
7,5%

Grãos, subprodutos, peças de carne bovina cozida, reprodução de porco e frango e revenda de produtos.

RISCOS RELACIONADOS AOS NEGÓCIOS DA SADIA E AO SEU SETOR ECONÔMICO
A Sadia está sujeita, substancialmente, aos mesmos fatores de risco que a Companhia, os quais estão
sumariamente descritos abaixo:
•

seus negócios envolvem criação de animais e industrialização de produtos cárneos, sujeitos a uma
variedade de riscos como contaminação, doenças, preocupação com saúde do consumidor etc., que
podem impactar os resultados de suas operações;

•

os preços cobrados pelos produtos e os custos de produção estão sujeitos a uma volatilidade significativa
que pode impactar seus resultados;

•

questões ambientais e novas exigências regulamentares podem afetar os seus custos;

•

a concorrência nacional e internacional nos setores de agropecuária e alimentos industrializados é muito
forte e o seu desempenho pode ser afetado negativamente pela maior concorrência;

•

medidas protecionistas podem restringir suas exportações e, portanto, afetar seu desempenho de vendas;

•

casos de febre aftosa (FMD) no Brasil podem afetar indiretamente as vendas de carnes bovina e suína e
impactar negativamente seus resultados;

•

um surto de gripe aviária poderia exigir o sacrifício de parte significativa de seu plantel de aves e
impactar seus resultados;
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•

a gripe suína pode afetar a percepção do consumidor e impactar negativamente as vendas da Sadia;

•

a Sadia é controlada por um grupo de acionistas, e os interesses do grupo controlador podem conflitar
com os interesses de outros acionistas;

•

se a Sadia perder qualquer um dos seus maiores clientes externos, ou se esses clientes reduzirem
significativamente as quantidades que compram da Sadia, sua receita e seu lucro operacional podem ser
substancialmente afetados de forma negativa;

•

a capacidade de exportação da Sadia pode ser desfavoravelmente afetada por disputas trabalhistas,
paralisações dos trabalhadores portuários e restrições às importações;

•

parte pequena, abaixo de 10,0% da produção industrial da Sadia é terceirizada, mediante contratos de
industrialização: problemas contratuais ou operacionais com esses terceiros podem ocasionar variações,
ainda que temporárias, na produção industrial da Sadia;

•

o uso de instrumentos financeiros derivativos pode afetar negativamente as operações da Sadia,
especialmente em um mercado incerto e volátil;

•

a Sadia está sujeita a risco de litígios e o resultado de processos em que está ou possa vir a estar
envolvida pode ter efeitos adversos significativos em seus negócios, operações, situação financeira,
rentabilidade ou fluxo de caixa;

•

as condições econômicas e políticas do Brasil, bem como outras questões políticas e econômicas do
governo brasileiro, podem afetar de forma negativa a demanda pelos produtos da Sadia, suas vendas
líquidas e seu desempenho financeiro geral;

•

a inflação e as medidas governamentais para combater a inflação podem contribuir de maneira
significativa para o surgimento de incertezas econômicas no Brasil e têm potencial de afetar de maneira
desfavorável os negócios da Sadia;

•

as variações das taxas de câmbio entre o Real e o Dólar podem elevar o custo do serviço da dívida da
Sadia em moeda estrangeira e afetar negativamente o seu desempenho financeiro geral;

•

restrições ao movimento de capitais para fora do Brasil podem prejudicar a capacidade dos investidores
de receber dividendos e outras distribuições, assim como os rendimentos de qualquer alienação de ações
preferenciais;

•

acontecimentos em outros mercados emergentes podem afetar negativamente o preço de mercado das
ações preferenciais e dos ADSs;

•

o reconhecimento e a execução de eventuais responsabilidades civis pode ser dificultado, principalmente
quando se tratar de acionistas estrangeiros ou detentores de ADS; e

•

os detentores de ADS e os acionistas da Sadia podem não receber dividendos ou juros sobre o capital
próprio, até que os prejuízos da Sadia sejam absorvidos.
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SUBSIDIÁRIAS E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O grupo Sadia é atualmente composto pelas sociedades constantes do organograma abaixo:

73,94%

100,0%

100,0%

Concórdia
Holding
Financeira S.A.
99,9%
99,99%

100,0%

Concórdia Concórdia
Banco
S.A.
C.V.M.C.C.
S.A.
60,0%
60,0%

Investeast
Ltd.
100,0%
100,0%

Concórdia
Ltd.

A Sadia concentra as atividades de produção, abate, distribuição e vendas de produtos no Brasil. A Sadia
International Ltd. é um dos veículos da Sadia para comercialização de produtos fora do Brasil. A Big Foods é
um complexo industrial localizado em Tatuí, Estado de São Paulo, especializado na produção de produtos
industrializados prontos para o consumo. A Sadia GmbH é uma holding que controla a Wellax Food Logistics
C.P.A.S.U. Lda., uma offshore responsável pela maior parte das exportações da Sadia. A Sadia Alimentos é
uma subsidiária da Sadia International, constituída em 2003 com o fim de desenvolver as operações
comerciais da Sadia na Argentina. A Sadia Uruguay e a Sadia Chile são responsáveis pela distribuição de
produtos no Uruguai e no Chile, respectivamente. A Sadia Overseas Ltd. foi constituída com o propósito de
emitir os Eurobonds da Sadia. As demais empresas são escritórios de representação. A K&S Alimentos é uma
joint venture formada com a Kraft Foods do Brasil para fabricação, transporte e venda de produtos de queijo,
incluídos aqueles sob a marca “Philadelphia”. A Baumhardt Comércio e Participações é controladora da
Excelsior Alimentos, complexo industrial para produtos processados cárneos em Santa Cruz do Sul (RS).
Conforme anunciado ao mercado, a incorporação de ações da HFF pela Companhia está condicionada à
alienação da totalidade das ações da Concórdia Holding Financeira S.A., pela Sadia, para outra
sociedadesujeita ao mesmo controle atual da Sadia, mediante aprovação dos órgãos societários competentes
da Sadia.
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PRODUTOS
Produtos Industrializados
Em conseqüência da estratégia da Sadia de concentração nos produtos de maior valor agregado e maior margem, os
resultados da linha de produtos industrializados cresceram de maneira significativa nos últimos 10 anos. Os volumes
de vendas médios aumentaram 9,3% por ano desde 1998. A receita do segmento de produtos industrializados foi
responsável por 48,2% da receita operacional bruta da Sadia em 2008.
Nos primeiros três meses encerrados em 31 de março de 2009, o segmento de industrializados, responsável
por 48,1% do volume e por 51,5% da receita da Sadia, somou R$1,5 bilhões. O aumento neste segmento foi
de 4,9% no volume, 12,0% no preço médio e conseqüentemente 17,6% na receita, quando comparado com os
primeiros três meses encerrados em 31 de março de 2008. Este resultado reflete as ações comerciais da Sadia
que contemplam um mix de produtos de maior valor agregado.
O segmento de aves correspondeu a 43,1% do volume total comercializado pela Sadia e foi responsável por
32,6% da receita total, de R$931,8 milhões. Os volumes deste segmento registraram queda de 5,9% e a receita
caiu 5,8% no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 em relação ao mesmo período de 2008,
em decorrência do desequilíbrio entre a oferta e demanda por esta proteína no mercado externo e da crise
mundial de crédito. O preço médio praticado manteve-se estável no comparativo trimestral.
O volume comercializado de carnes suínas superou em 10,7% o primeiro trimestre de 2008 e o preço médio
foi 2,7% mais elevado. Devido a isso, a receita bruta cresceu 13,7% no período de três meses encerrado em 31
de março de 2009 em relação ao mesmo período de 2008, totalizando R$181,7 milhões. A Sadia buscou
atender demanda externa por esta proteína e retomou o nível de vendas médio trimestral de 36 mil toneladas.
O segmento de bovinos apresentou queda de 29,0% no volume de vendas em relação ao primeiro trimestre de
2008, parte compensada pelo aumento de 8,3% do preço médio. A receita somou R$60,2 milhões, 23,1%
menor que o primeiro trimestre de 2008.
A Sadia possui 15 unidades (13 unidades no Brasil e duas no exterior) que produzem produtos
industrializados. Destas, 14 dedicam-se ao processamento de produtos cárneos, duas à produção de margarina,
uma à produção de pizza, massas e sobremesas. Essas plantas estão localizadas perto de seus fornecedores de
matéria-prima ou dos principais centros de consumo.
O segmento de produtos industrializados compreende uma ampla gama de produtos, entre os quais figuram
produtos congelados (hambúrgueres, empanados, pratos prontos e pizzas), produtos resfriados (presuntos,
lingüiças, salsichas, mortadelas, salames, frios, produtos porcionados e massas resfriadas) e margarinas, a
maior parte dos quais é comercializada com a marca Sadia.
As vendas de produtos industrializados no mercado interno corresponderam a 88,6% das vendas brutas totais
desse segmento, enquanto que os restantes 11,4% destinaram-se a exportações, em 2008. O total de vendas
desse segmento cresceu 27,1% em comparação a 2007.
A maior parte das matérias-primas utilizadas provêm de aves e suínos produzidos pela Sadia. Como
contraponto, toda a carne bovina industrializada pela Sadia é produzida por fornecedores selecionados, que
estão sujeitos à inspeção do Ministério da Agricultura.
A Sadia acredita que o uso da carne de frango como matéria-prima para produtos industrializados deve ampliar-se
substancialmente pelos seguintes motivos: (i) aumento na gama de produtos à base de carne de frango, tais como
produtos empanados; (ii) uma participação crescente desse tipo de carne na composição de outros produtos
industrializados, como lingüiças, salsichas e mortadelas; e (iii) uma tendência mundial de preferência pelo frango, já
que a carne bovina é um alimento mais pesado e mais caro, enquanto o frango é alimento mais leve. Além disso, o
desenvolvimento de produtos especializados (cozidos e assados) para os mercados interno e externo também deve
contribuir para a expansão da produção de frangos.
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A tabela a seguir apresenta a receita operacional bruta de produtos industrializados nos períodos indicados:
Receita Operacional Bruta (R$ Milhões)
2006
Produtos industrializados ................................................... 3.879,8
Refrigerados.......................................................................... 3.102,0
Congelados............................................................................
777,8

2007

2008

Períodos de três meses
encerrado em 31.03.2009

4.622,8
3.706,0
916,8

5.876,7
4.756,9
1.119,8

1.474,3
1.178,1
296,2

A Sadia é a líder brasileira na comercialização de produtos industrializados congelados e resfriados, de acordo
com levantamentos da AC Nielsen. A posição de mercado da Sadia é apoiada por investimentos significativos
em sua marca, em seus canais de distribuição e em controle de qualidade.
Participação de Mercado no Brasil (2008)
Participação de Mercado
Período
por Receita (%)

Posição
Produtos industrializados congelados....................
Produtos industrializados resfriados......................
Margarina..............................................................

1ª
1ª
1ª

45,7
32,5
47,5

dezembro/08 a janeiro/09
dezembro/08 a janeiro/09
dezembro/08 a janeiro/09

Fonte: AC Nielsen.

Para manter sua participação de mercado, a Sadia continuará se concentrando nos lançamentos de produtos de
maior valor agregado. Em 2008, a Sadia lançou 31 produtos, comparado com 25 produtos em 2007 e 41 produtos
em 2006.
Aves, Suínos e Bovinos
Nos primeiros três meses de 2009, as vendas de produtos não processados alcançaram R$1.173,7 milhões e
corresponderam a 41,0% da receita operacional bruta da Sadia neste período. Em 2008, as vendas de produtos
não processados alcançaram R$5.868,0 milhões e corresponderam a 48,1% da receita operacional bruta da
Sadia neste ano. Em 2007, as vendas de produtos não processados alcançaram R$4.805,4 milhões e
corresponderam a 48,5% da receita operacional bruta da Sadia neste ano. Em 2006, as vendas de produtos não
processados alcançaram R$3.727,6 milhões e corresponderam a 46,9% da receita operacional bruta da Sadia
neste ano. Em 2008, o segmento de aves, suínos e bovinos respondeu por aproximadamente 87,0% do total da
receita de exportação da Sadia, em 2007 por aproximadamente 87,1% e em 2006 por aproximadamente 87,9%.
A Sadia é proprietária de 11 abatedouros de frangos, três abatedouros de perus e cinco abatedouros de suínos. A
Sadia é proprietária, ainda, de um abatedouro de carne bovina no Estado do Mato Grosso. A tabela a seguir
apresenta o volume abatido pela Sadia nos períodos indicados, em milhões de unidades:
Volumes Abatidos (Milhões de Cabeças)

Aves .....................................................................................
Suínos...................................................................................
Bovinos ................................................................................

2006

2007

2008

666,4
3,7
0,25

751,8
4,4
0,23

840,8
4,8
0,21
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Períodos de três meses
encerrado em 31.03.2009
169,4
1,2
0,06

A tabela a seguir apresenta a receita operacional bruta da Sadia de produtos não-industrializados para os
períodos indicados:
Receita Operacional Bruta (R$ Milhão)

Aves ...........................................................................
Inteiras ....................................................................
Partes ......................................................................
Subprodutos ............................................................
Suínos ........................................................................
Bovinos......................................................................
Total ..........................................................................

2006

2007

2008

Períodos de três meses
encerrado em 31.03.2009

2.898,1
1.253,9
1.508,5
135,7
530,7
298,8
3.727,6

3.809,7
1.604,9
2.021,1
183,6
669,9
325,9
4.805,4

4.759,9
1.896,4
2.619,1
244,3
761,8
346,3
5.868,0

931,8
285,6
576,3
69,9
181,7
60,2
1.173,7

Com base em informações públicas, a Sadia estima que, em 2008, teve uma participação de 11,0% na
produção de aves no Brasil, comparado a 15,1% e 14,7% em 2007 e 2006, respectivamente. De acordo com a
ABEF, a Sadia teve uma participação de 23,3% no mercado de exportação de aves no Brasil, em 2008,
comparado a 23,5% e 25,9%, em 2007 e 2006, respectivamente. A Sadia introduziu a produção de perus no
mercado brasileiro em 1973, quando o seu consumo praticamente não existia. Esse mercado é compartilhado
por outros concorrentes, mas a Sadia ocupava ainda posição de liderança, com 42,0% do total de abates em
2008, comparado com 57,7% do total de abates em 2007 e 63,2% do total de abates em 2006.
Aproximadamente 70,0% da produção de suínos da Sadia é aproveitada no segmento de produtos
industrializados. O restante é vendido como cortes de carne nos mercados internos e externos. Segundo a
ABIPECS, em 2008 a Sadia teve uma participação no mercado nacional de 12,8% na produção de suínos e de
14,2% nas exportações brasileiras de suínos, comparada a uma participação no mercado nacional de 12,4% e
de 18,3% nas exportações brasileiras de suínos em 2007. Em 2006, a Sadia teve uma participação de 12,1%
na produção de suínos no mercado brasileiro e uma participação de 14,5% no mercado de exportação de
suínos do Brasil.
Em novembro de 2005, a Sadia decidiu retomar suas operações de bovinos, considerando que tais operações são um
complemento das atividades da Sadia. A estratégia da Sadia nesse segmento é concentrar as vendas no mercado de
exportação. No mercado interno, a Sadia direcionou seus esforços para os cortes especiais de bovinos. Em 2008, a
venda de cortes especiais de bovinos correspondeu a 2,8% do total da receita operacional bruta. Em 2007, isso
correspondeu a 3,3% do total da receita operacional bruta.
PRINCIPAIS MERCADOS EM QUE A SADIA ATUA
Em 2008, uma média de 45,8% da receita operacional bruta da Sadia foi gerada pelas exportações. Esse índice
foi de 46,3% em 2007 e 43,6% em 2006. A tabela abaixo mostra as principais regiões do mundo com as quais
a Sadia mantém relações comerciais.
Receita Operacional Bruta decorrente de Exportações (R$ milhares)

Europa........................................................................
Oriente Médio ............................................................
Ásia ............................................................................
Américas ....................................................................
Mercados emergentes (principalmente Rússia
e outros países da ex União Soviética)....................
Total ..........................................................................

2006

2007

2008

Períodos de três meses
encerrado em 31.03.2009

889.171
787.838
533.295
528.453

1.274.658
1.000.632
701.360
653.165

1.237.091
1.493.445
1.042.731
928.237

348.052
359.654
185.628
174.026

719.706
3.458.463

960.240
4.590.055

883.556
5.585.060

92.814
1.160.174
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As receitas são atribuídas a regiões com base no local de destino dos produtos. Todos os ativos operacionais
de longo prazo estão localizados no Brasil, Kaliningrado (Rússia) e Holanda (Geleen).
A Europa é um grande comprador de cortes de aves e produtos industrializados. A Sadia mantém uma
presença tradicional no Oriente Médio, com liderança de mercado e forte reconhecimento de marca. Os países
do Oriente Médio consomem principalmente aves inteiras de baixo peso (até 1,4kg) e produtos
industrializados. Para a Eurásia, que compreende a região do Cáucaso e a Rússia, a Sadia exporta
principalmente cortes suínos e de aves e produtos industrializados. As exportações para a Ásia concentram-se,
majoritariamente, em cortes especiais de aves, carcaças e cortes suínos. Nas Américas, as vendas estão
concentradas principalmente em produtos industrializados, partes de aves e aves inteiras. Em 2008, 74% das
exportações da Sadia foram para países com grau de investimento.
INVESTIMENTOS
Em 2006, a Sadia investiu R$1.055,3 milhões, incluindo R$85,0 milhões nos centros de distribuição de
Jundiaí e Uberlândia e R$60,0 milhões na fábrica de margarina de Uberlândia. Os investimentos em 2006
foram direcionados ainda a aves (34,8%), produtos industrializados (28,7%), carne suína (13,6%), carne
bovina (0,7%) e aos projetos em Lucas do Rio Verde e na Rússia (15%).
A Sadia manteve seus investimentos em 2007, firmemente comprometida com o crescimento doméstico, bem
como o potencial para crescimento internacional. A Sadia terminou 2007 com investimentos de R$1,1 bilhão.
Desse total, R$196,0 milhões foram destinados ao segmento de produtos industrializados (18,1%); R$614,7
milhões ao segmento de aves (56,6%); R$136,4 milhões ao segmento de carne suína (12,6%); R$44,4 milhões
ao segmento de carne bovina (4,1%) e os restantes R$93,4 milhões (8,6%) foram destinados, principalmente, aos
projetos de tecnologia da informação e logística. Em dezembro de 2007, a Sadia adquiriu a Big Foods, um
complexo industrial localizado em Tatuí, Estado de São Paulo, especializado na produção de alimentos
industrializados, por R$53,5 milhões. A capacidade anual de produção da Big Foods é de 20 mil toneladas de
produtos industrializados.
A Sadia encerrou o ano de 2008 com o maior volume de investimentos já realizado em toda a sua história. Foi
destinado R$1,8 bilhão a projetos que permitiram expandir sua capacidade produtiva, adotar novas
tecnologias e aperfeiçoar a infraestrutura de distribuição e logística. A Sadia acredita que esse aporte lhe
garante uma situação privilegiada, com capacidade instalada que dará sustentação a um crescimento forte sem
a necessidade de grande aplicação de recursos nos próximos anos.
A Sadia também adquiriu, em 2008, 100% do capital social da Avícola Industrial Buriti Alegre Ltda., uma
produtora de aves, pelo montante de R$53,9 milhões, e 73,94% do capital social da Baumhardt Comércio e
Participações Ltda., pelo montante de R$5,4 milhões, a qual detém uma planta de processamento em Santa
Cruz do Sul (SC). Ademais, a Sadia celebrou uma joint venture com a Kraft Foods Global Brands LLC, para
manufatura, marketing e distribuição de queijos, incluindo produtos atualmente comercializados pela Kraft
sob a marca “Philadelphia” e queijos comercializados pela Sadia no Brasil. O investimento inicial foi de
R$30,0 milhões.
Entre os principais projetos realizados no período estão a construção da primeira unidade no Nordeste (em
Vitória do Santo Antão, PE) e da maior fábrica da Sadia no Brasil, em Lucas do Rio Verde (MT), a
finalização da unidade de processamento de produtos em Toledo (PR), as obras para expansão da unidade de
Uberlândia, a expansão da unidade de Brasília e do abatedouro de bovinos em Várzea Grande (MT).
A Sadia, por meio de sua subsidiária Sadia GmBH, celebrou, em 3 de março de 2009, um term sheet com sua
sócia Fomanto Investments Limited (“Fomanto”) para a venda, pelo valor de US$77.500.000,00, de sua
participação correspondente a 60% do capital da Investeast Ltd., joint venture com sede em Chipre da qual a
Sadia GmBH e Fomanto fazem parte, a qual é titular da totalidade das ações de emissão da Concordia Ltd.
(proprietária da planta de produtos industrializados localizada em Kaliningrado, Rússia, cuja operação iniciou-se
em escala comercial no início de 2009).
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A transação está atualmente em andamento, e irá requerer a assinatura dos documentos necessários, os
quais deverão incluir a liberação da Sadia GmBH de todas as obrigações financeiras assumidas em relação
à joint venture, incluindo aquelas assumidas com o IFC – International Finance Corporation –
notadamente os empréstimos A e B.
Esta decisão não altera a estratégia mercadológica da Sadia no mercado russo. A Fomanto já assumiu
responsabilidades pelo financiamento da Investeast Ltd.
A transação está sujeita à aprovação do Conselho de Administração e da Assembléia de Acionistas da
Sadia, nos termos do artigo 36 do estatuto social da Sadia.
Grande parte dos investimentos em 2008 foi aplicada no segmento de industrializados: R$650,0 milhões
ampliaram a capacidade produtiva em 400 mil toneladas por ano, o que equivale a um aumento de 34% sobre
a capacidade de dezembro de 2007.
O investimento mais significativo, no período de 2006 a 2008, foi destinado ao complexo agroindustrial do
município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. As obras começaram no segundo semestre de 2006 e a
planta iniciou suas primeiras atividades na segunda metade de 2008. Do montante total de R$1,5 bilhão,
previsto para o investimento, R$800,0 milhões foram recursos próprios e os R$700,0 milhões restantes estão
sendo aplicados pelo grupo de produtores rurais integrados aos projetos. Eles terão financiamento do BNDES,
a fim de montar os aviários e as granjas para abastecer o complexo agroindustrial. Os recursos foram
aplicados na construção de uma unidade de abate de aves, uma unidade de abate e industrialização de suínos e
uma unidade de processamento e uma fábrica de ração. Estima-se que até o final de 2010 este projeto esteja
operando a plena capacidade.
Os investimentos da Sadia totalizaram R$170,3 milhões no primeiro trimestre de 2009, 60,1% inferior aos
R$427,1 milhões investidos no mesmo período de 2008. O segmento de industrializados foi o que mais
recebeu recursos – R$72,0 milhões, representando 42,3% do total investido – seguido pelo segmento de aves
que recebeu R$60,4 milhões, ou seja, 35,5% do total. Em suínos foram investidos R$33,4 milhões (19,6%),
R$66 mil em bovinos e em outras áreas os investimentos totalizaram R$4,4 milhões (2,6%).
Planos de Investimentos e Desinvestimentos
Tendo em vista a crise econômica global e as condições financeiras, a Sadia reviu e suspendeu,
temporariamente, alguns de seus projetos já anunciados, como Mafra no Estado de Santa Catarina, Campo
Verde no Estado do Mato Grosso e uma fábrica de processados nos Emirados Árabes.
No começo de 2009, R$600 milhões foram destinados à finalização dos projetos já iniciados em anos
anteriores, bem como à modernização de plantas. Tais plantas estão sujeitas a mudanças devido à Associação.
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UNIDADES INDUSTRIAIS E INSTALAÇÕES
O quadro abaixo apresenta uma lista das unidades operacionais próprias da Sadia e suas principais atividades:
País

Estado

Cidade

Brasil
Brasil
Brasil

DF
GO
MG

Brasília
Buriti Alegre
Uberlândia

Brasil
Brasil

MT
MT

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

PE
PR
PR
PR
PR
PR

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Holanda
Rússia

RJ
RS
RS
SC
SC
SC
SP
–
–

Principal atividade

Criação e abate de frangos, produtos industrializados e ração animal.
Abate de frangos e ração animal.
Criação e abate de frangos, perus e porcos, produtos industrializados
e ração animal.
Lucas do Rio Verde
Criação e abate de frangos e porcos, produtos industrializados e ração animal.
Várzea Grande / Campo Verde Criação e abate de frangos, produtos industrializados e ração animal.
Abatedouro de bovinos.
Vitória de Santo Antão
Produtos industrializados.
Dois Vizinhos
Criação e abate de frangos, ração animal e esmagamento de soja.
Francisco Beltrão
Criação e abate de frangos e perus e ração animal.
Paranaguá
Margarina.
Ponta Grossa
Pizzas e massas, sobremesas (Miss Daisy), produtos industrializados.
Toledo
Criação e abate de frangos e porcos, produtos industrializados, ração animal
e óleo de soja.
Duque de Caxias
Produtos Industrializados.
Santa Cruz do Sul
Produtos Industrializados.
Três Passos
Criação e abate de porcos e ração animal.
Chapecó
Criação e abate de frangos e perus, ração animal e produtos industrializados.
Concórdia
Criação e abate de frangos e porcos, produtos industrializados e ração animal.
Faxinal dos Guedes
Criação e abate de frangos e ração animal.
Tatuí
Produtos Industrializados.
Geleen
Produtos Industrializados.
Kaliningrado
Produtos Industrializados.

Unidades Operacionais Arrendadas
O quadro abaixo apresenta uma lista das unidades industriais pertencentes a terceiros contratados pela
Sadia, e suas principais atividades. Tipicamente, a Sadia estabelece contratualmente com as
industrializadoras quais os serviços e produtos a serem prestados e os padrões de qualidade a serem
atendidos. A remuneração normalmente leva em conta os gastos com mão-de-obra e insumos das
terceirizadas, além do pagamento pelo serviço propriamente dito. Nas unidades terceirizadas de Cascavel
(PR) e Nova Araçá (RS), a primeira operada pela Kaefer Avicultura Ltda. e a segunda, pela Frigorífico
Nova Araçá Ltda., respectivamente, a produção local leva a marca Sadia, em uma parceria do tipo “façon”:
a Sadia contrata os serviços de industrialização dessas empresas com o fim exclusivo de fabricação de
determinados produtos de acordo com as especificações da Sadia. A Sadia fornece a tais parceiros as
matérias-primas necessárias à industrialização, inclusive a embalagem. A empresa terceirizada entra com a
mão-de-obra e instalações industriais (maquinário, energia etc.). O produto assim industrializado é de
propriedade da Sadia, que deve remuneração mensal às industrializadoras pelos serviços prestados.
Estado
PR
PR
RS
RS

Cidade
Cascavel
Nova Araçá
Lajeado
Garibaldi

Principal atividade
Criação e abate de aves e ração animal.
Criação e abate de aves e porcos, produtos industrializados e ração animal.
Criação e abate de aves e ração animal.
Criação e abate de aves, ração animal e incubatório.
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Centros de Vendas e de Distribuição
O quadro abaixo apresenta uma lista dos centros comerciais e de distribuição da Sadia e a região
correspondente da atividade:
Estado
AM
BA
CE
DF
ES
MA
MG
MG
MT
MS
PA
PI
PE
PR
PR
RJ
RS
SC
SP
SP
SP
SP
SP

Cidade

Atividade Regional

Manaus
Salvador
Fortaleza
Brasília
Vitória
Imperatriz
Belo Horizonte
Uberlândia
Cuiabá
Campo Grande
Belém
Teresina
Recife
Curitiba
Colombo
Duque de Caxias
Porto Alegre
Itajaí
São Paulo
Jundiaí
Ribeirão Preto
Campinas
São José dos Campos

Região Norte
Região Nordeste
Região Nordeste
Distrito Federal
Região Sudeste
Região Norte e Nordeste
Região Sudeste
Região Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste
Região Central
Centro-Oeste e Região Sul
Região Norte e Nordeste
Região Nordeste
Região Nordeste
Região Sul
Região Sul
Região Sudeste
Região Sul
Região Sul
Região Sudeste
Região Sudeste
Região Sudeste
Região Sudeste
Região Sudeste

Parte do patrimônio imobiliário da Sadia está vinculado como garantia em favor de seus credores em
contratos financeiros, parcelamentos administrativos de tributos, processos judiciais de natureza cível e
trabalhista e execuções fiscais.
Capacidade de Produção
A capacidade de produção consolidada da Sadia é a seguinte:
Capacidade de Produção
2008
2007
Capacidade
Produção
Capacidade
Produção
Abate de Aves (Milhões de Cabeças/ano).............................
Abate de Porcos (Milhões de Cabeças/ano) ..........................
Abate de Bovinos (Milhares de Cabeças/ano).......................
Produtos Industrializados (milhares de tons/ano)..................
Ração Animal (milhares de tons/ano) ...................................

776,0
5,0
300,0
1.086
5.515,4

751,8
4,4
234,0
877,6
5.242,7

918,2
5,2
342,2
1.509,4
6.854,8

840,8
4,8
214,0
991,7
6.021,0

Matérias-primas
A Sadia tem 11 unidades produtoras de ração, com capacidade instalada de 6,8 milhões de toneladas por ano,
volume suficiente para suprir todas as necessidades de ração animal de suas operações de criação. Para mais
informações, ver “Unidades Industriais e Instalações” na página 195 deste Prospecto. As matérias-primas
básicas para a produção de ração animal são milho e soja, em uma mistura que contém conservantes e
micronutrientes.
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A Sadia compra milho e soja de produtores rurais, pequenos comerciantes, cooperativas, revendedores de grande porte
e em leilões organizados pelo governo brasileiro. Ocasionalmente, compra também do Paraguai. A maior parte da
produção dessas matérias-primas concentra-se nos Estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Os grãos são recebidos a granel, sendo, então, pesados. Uma amostra é
retirada para medir o nível de umidade e impurezas dos grãos. Depois de aprovados, os grãos são descarregados em
depósitos, para limpeza e secagem. Após seleção e limpeza, são submetidos a processos de moagem e misturados com
outros ingredientes da ração.
A Sadia adquire carne bovina para a produção de produtos congelados e resfriados e para o preparo de partes
bovinas cozidas. Outros insumos, como temperos e outros ingredientes, caixas de papelão, sacos plásticos
(para embalagens e rótulos) e medicamentos veterinários (para criação avícola e suína), são adquiridos de
diversos fornecedores, tanto no mercado interno como no exterior.
Logística
O sistema logístico da Sadia e seus canais de distribuição são duas das principais vantagens competitivas da
companhia. A Sadia tem tomado muitas iniciativas para manter sua liderança, incluindo parcerias,
investimentos em tecnologia da informação e desenvolvimento de novos processos para otimização de sua
logística, tanto nas operações internas quanto nas exportações.
Distribuição
No mercado brasileiro, a Sadia vende produtos acabados para o comércio atacadista e varejista, bem como a
clientes institucionais. No exercício findo em 31 de dezembro de 2008, a Sadia vendeu para aproximadamente
125.000 clientes em todo o Brasil. A estratégia de distribuição da Sadia baseia-se na importância de vendas
diretas a clientes, evitando, dessa forma, a concentração em um pequeno grupo de grandes clientes.
A Sadia mantém escritórios de representação de vendas na Argentina, Áustria, Chile, China, Inglaterra,
Alemanha, Japão, Holanda, Portugal, Rússia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Uruguai e Venezuela. Em
2008, a Sadia vendeu para aproximadamente 628 clientes estrangeiros.
Em 2008, os 10 maiores clientes exportadores mais antigos da companhia representaram 43,0% do total de
exportações.
Transporte
O principal meio de transporte adotado pela Sadia para distribuir seus produtos no Brasil é o rodoviário, por
caminhões. O sistema de distribuição da companhia conta com uma rede de aproximadamente 2.600 veículos
refrigerados terceirizados de diferentes tamanhos, tanto para longas como curtas distâncias, que atende mais
de 300.000 pontos de venda em todo o Brasil.
A distribuição por caminhão é feita por veículos refrigerados, dada a natureza perecível dos produtos alimentícios.
Todos os caminhões são rastreados via satélite e têm sua temperatura controlada em tempo real.
A Sadia usa ferrovias para transportar produtos resfriados e congelados. Em 2008, em comparação com 2007,
houve um crescimento de 78,0% no volume transportado por ferrovias, o que resultou em uma redução
significativa dos custos de logística nas rotas em que as ferrovias são usadas. Em 2008, cerca de 8% do
volume total da Sadia foi transportado por ferrovias.
A Sadia também usa a modalidade marítima de transporte para enviar produtos do Sul ao Norte e Nordeste do
Brasil.
Embarque das Exportações
A Sadia exporta para mais de 100 países através de 166 portos no mundo.
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A Sadia embarca 65,7% de suas exportações pelos portos de Paranaguá e Antonina, ambos no Estado do
Paraná; 21,0% pelos portos de São Francisco do Sul, Itajaí e Navegantes, no Estado de Santa Catarina, e os
restantes 12,0% por outros portos (Santos, SP; Rio de Janeiro, RJ; Rio Grande, RS). Os restantes 1,3% são
exportados por caminhão (transporte de estrada). A Sadia tem três armazéns refrigerados nos portos, onde a
carga é consolidada antes do embarque.
No porto de Paranaguá, a Sadia tem dois armazéns refrigerados, capazes de receber duas mil toneladas por dia
e de carregar duas mil toneladas por dia em paletes. Esses armazéns contam com um sistema de
armazenamento do tipo "drive in" e operam somente com cargas paletizadas. Como um dos armazéns é
localizado na área portuária, a Companhia tem prioridade no atracamento de navios que chegam ao porto de
Paranaguá, evitando, dessa forma, possíveis aumentos de custo devidos a demoras no carregamento de cargas.
Esses armazéns refrigerados têm uma capacidade de armazenamento de 13,5 mil toneladas.
A Sadia também tem um armazém totalmente automatizado em Ponta Grossa, no Estado do Paraná, com
capacidade de armazenamento de 11 mil toneladas e apto a receber e expedir mil toneladas por dia.
O transporte ferroviário é responsável por 3,1% do transporte das unidades industriais ao porto. A Sadia
embarca suas cargas em navios-contêineres ou em embarcações refrigeradas convencionais, próprias para
cargas paletizadas.
Vendas
A Sadia adaptou sua estrutura de vendas e suas políticas comerciais às grandes redes varejistas, ao comércio
atacadista (cash and carry), clientes regionais de porte médio, varejo tradicional (pequeno varejo) e canais
institucionais e de distribuição. A força de vendas da Sadia foi unificada sob um grupo gerencial único,
possibilitando que as grandes redes de varejo passassem a ser atendidas por um gerente de conta, com o apoio
de coordenadores, promotores e repositores. A Sadia criou um serviço de telemarketing para o médio e o
pequeno varejo, o qual complementa a ação do pessoal de vendas no mercado. Além disso, conta de maneira
limitada, com distribuidores locais.
QUESTÕES AMBIENTAIS QUE AFETAM AS ATIVIDADES DA SADIA
Por ser uma companhia envolvida com e criação e abate de aves e suínos, a Sadia desenvolve atividades com
impacto ambiental, especialmente em relação à poluição de recursos hídricos, destinação final de resíduos,
emissões atmosféricas, tratamento de animais e desmatamento. Contudo, a Sadia procura sempre adotar as
medidas necessárias para cumprir a legislação ambiental brasileira.
As unidades da Sadia estão sujeitas ao licenciamento ambiental, devido ao seu potencial poluidor e utilização de
recursos naturais. No entanto, as licenças ambientais de algumas das unidades da Sadia estão em processo de
renovação. Penalidades são aplicáveis no caso de descumprimento das condicionantes de validade previstas nas
licenças ambientais, razão pela qual buscamos a conformidade com todas as condicionantes previstas em nossas
licenças por meio de uma política interna de controle de cada unidade.
Como uma forma de assegurar a sustentabilidade de suas atividades, a Sadia mantém políticas e diretrizes rígidas
para a redução do consumo de água e energia, e ainda utiliza biomassa como um possível substituto do óleo
combustível e gás na geração de energia térmica. Todas as suas unidades contam com estações de tratamento de
águas servidas para evitar a contaminação dos lençóis freáticos e rios próximos às unidades. A Sadia também
supervisiona, de maneira rigorosa, as atividades conduzidas pelos produtores externos de aves e suínos. A Sadia
também adota indicadores específicos de eficiência de controles operacionais relacionados a aspectos tais como
consumo de insumos e matérias-primas, tratamento e descarte de resíduos, uso da energia, entre outros aspectos,
dependendo da natureza das operações executadas em cada unidade de produção. Nossa previsão de gastos com
o tratamento de resíduos e do tratamento de águas e efluentes para o ano de 2009 é de, aproximadamente, R$3
milhões. O índice de consumo de energia por tonelada produzida foi reduzido em 2,47% em 2008 em relação a
2007 e o consumo de água foi reduzido em 2,9% no mesmo período.
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A Sadia formou Comitês de Gestão Ambiental que são responsáveis pela administração dos riscos ambientais
relacionados à sua situação, bem como pelo desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e
elaboração de planos de emergência.
A Sadia utiliza lenha em seu processo produtivo, em conformidade com as exigências legais brasileiras e com
devidas autorizações de supressão de vegetação expedidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Essa lenha vem de terreno florestal de propriedade da Sadia e de
terceiros e é utilizada para aquecer caldeiras.
A única exigência ambiental a que a Sadia está sujeita no que diz respeito a seu terreno florestal é manter a
mata nativa em pelo menos 20% desse terreno. A Sadia cumpre essa exigência.
Além disso, a Sadia tem um programa de auto-suficiência em lenha, mantendo reservas de mata em todas as
suas unidades produtivas. No total, essas áreas somam 17,3 mil hectares e atendem a 56,0% das necessidades
de consumo de lenha da Sadia.
A Sadia é parte em diversas contingências de cunho ambiental, incluindo processos judiciais, procedimentos
administrativos e um inquérito policial, com relação à ação civil pública, ver “Processos Judiciais e Administrativos
– Processos Cíveis” na página 202 deste Prospecto. O montante estimado referente a tais contingências é de,
aproximadamente, R$3,0 milhões, incluindo processos com perda remota, possível e provável. Entretanto, tal valor
pode não refletir o real valor envolvido nessas demandas, tendo em vista que não engloba os custos de possíveis
medidas de regularização resultantes de tais contingências.
Adicionalmente, a Sadia é parte em 23 Termos de Ajustamento de Conduta (“TAC”) assinados ou em fase de
negociação com autoridades ambientais ou com o Ministério Público. A Sadia procura cumprir devidamente
com as obrigações constantes dos TACs assinados, buscando sua regularização e evitando multas. O valor
previsto para o cumprimento dos referidos compromissos ambientais é de R$543,5 mil. Note-se, contudo, que
esse valor pode ser superior, haja vista que três TACs ainda estão em fase de negociação, o que significa que
as respectivas obrigações ainda não foram definidas.
ACORDO DE ACIONISTAS
Os membros da família do fundador, Sr. Attilio Fontana, estabeleceram um Acordo de Acionistas em maio de
1977, alterado em maio de 2005, quando foi prorrogado até maio de 2010. O acordo tem a finalidade de
regular o relacionamento entre os grupos da família no que diz respeito à compra e venda de ações entre si e
com terceiros, bem como estabelecer princípios e regras para o exercício do direito de voto em bloco, das
políticas de investimento e da remuneração do capital.
O acordo é revisto a cada cinco anos. Qualquer membro da família que desejar dispor de sua participação
acionária deve conceder o direito de preferência de compra de ações a todas as partes do Acordo de Acionistas.
Ainda não temos como prever o que ocorrerá com referido Acordo de Acionistas no caso da Associação vir a
se concretizar.
TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
A Sadia mantém transações operacionais principalmente com a Sadia International e a Wellax. Ambas são os
veículos de vendas da Sadia fora do Brasil. Além disso, a Sadia mantém transações operacionais com a
Concórdia Holding Financeira S.A, sociedade controlada pela Sadia, a qual controla o Banco Concórdia S.A.
e a Concórdia S.A. – Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities (“Corretora”). As transações
entre Sadia, Concórdia Holding Financeira e suas respectivas controladas se referem, principalmente, a
contratos referentes a: (i) recursos humanos (contratação de serviços de previdência privada, seguro de vida e
assistência odontológica) junto a terceiras instituições; (ii) telefonia; (iii) tecnologia da informação. Tais
transações são de montantes baixos, inferiores em conjunto a R$ 50.000,00 mensais. Além disso, a Corretora
presta serviços para a Sadia nas operações de câmbio e administração de recursos, além de disponibilizar aos
empregados da Sadia acesso a dois fundos de investimento, mediante assinatura de Termo de Adesão.
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PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
A Sadia e suas subsidiárias possuem diversas ações judiciais em andamento, de natureza trabalhista, civil e
tributária, decorrentes do curso normal de seus negócios. As respectivas provisões para contingências foram
constituídas para os processos, cuja possibilidade de perda foi avaliada como provável, com base na
estimativa feita pelos assessores jurídicos da Sadia.
A Administração da Sadia acredita que a provisão para contingências constituída, líquida dos respectivos
depósitos judiciais, de acordo com a Deliberação CVM nº. 489/05, é suficiente para cobrir as eventuais perdas
com os processos judiciais, conforme apresentado abaixo:

Processos tributários .............................................................................
Processos cíveis ....................................................................................
Processos trabalhistas............................................................................
Provisão para contingências...............................................................
Depósitos judiciais vinculados ..............................................................
Provisão para contingências líquida ..................................................

Consolidado
Controladora
31/03/09
31/12/08
31/03/09
31/12/08
(em milhares de reais, quando aplicável)
35.988
35.595
51.091
50.868
11.104
10.236
11.105
10.244
28.926
27.373
29.797
28.063
76.018
73.204
91.993
89.175
(22.200)
(21.393)
(34.461)
(33.658)
53.818
51.811
57.532
55.517

Processos Fiscais
A Sadia é parte de diversos processos judiciais e administrativos com autoridades fiscais brasileiras, que representam
contingências passivas da ordem de R$1,9 bilhão. Em 31 de março de 2009, o valor global das respectivas provisões
registradas nas demonstrações financeiras da Sadia era de R$91,9 milhões, comparado a R$89,1 milhões em 31 de
dezembro de 2008, e a R$93,4 milhões em 31 de dezembro de 2007.
As contingências tributárias no consolidado envolvem principalmente os seguintes processos:
(i)

Cobrança de Contribuições Previdenciárias (Quota Patronal) – Foi lavrada notificação fiscal de
lançamento de débito objetivando a cobrança de contribuições destinadas ao Fundo da Previdência e
Assistência Social, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e outras entidades (INCRA,
SEBRAE, SESC e SENAC). Em 31 de março de 2009, a contingência referente a este processo era de
R$25,2 milhões. A Sadia não constituiu provisão dado que os seus assessores legais entendem como
possível o risco de perda.

(ii) Contribuição Sindical Rural – Foi ajuizada Ação Anulatória de Débito Fiscal pela Sadia a fim de anular
notificações fiscais que discutiam a responsabilidade pelo pagamento da Contribuição Sindical Rural (CSR),
em virtude da subrogação do adquirente em decorrência da compra da Granja Rezende. O INSS entende que a
contribuição deveria ser recolhida sobre a folha de salários, enquanto a Sadia a recolhia com base na receita
bruta. Em abril de 2009, foi proferida sentença julgando procedente a ação. Em 31 de março de 2009, a
contingência referente a este processo correspondia a R$40,7 milhões, sendo que não havia valor
provisionado. A Sadia não constituiu provisão dado que os seus assessores legais entendem como
possível o risco de perda.
(iii) Compensação de IRPJ – Não foi homologada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a
compensação do saldo negativo do IRPJ em 2006. Foi apresentada manifestação de inconformidade, a
qual está pendente de julgamento pela Delegacia Regional de Julgamento de Florianópolis. Em 31 de
março de 2009, a contingência referente a este processo era de R$41,6 milhões, sendo que não havia
valor provisionado. A Sadia não constitui provisão dado que os seus assessores legais entendem como
possível o risco de perda.
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(iv) Compensação de Prejuízos Fiscais – Limitação de 30% – Foi lavrado auto de infração objetivando a
cobrança de CSLL referente ao ano calendário de 1998 e 1999, em virtude da inobservância do limite de
30% do prejuízo fiscal a ser utilizado na compensação. Em grau de recurso voluntário, o lançamento foi
julgado improcedente em face da decadência dos débitos tributários. Atualmente, aguarda-se o
julgamento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Em 31 de março de 2009, a
contingência referente a este processo correspondia a R$28,6 milhões, sendo que não havia valor
provisionado. A Sadia não constitui provisão dado que os seus assessores legais entendem como
possível o risco de perda.
(v) Compensação de COFINS com crédito-prêmio de IPI – Foi lavrado auto de infração exigindo a
cobrança de COFINS que deixou de ser recolhida em virtude de compensação realizada com valores de
créditos-prêmios de IPI pleiteados em processos judiciais. O processo já foi distribuído para a 2ª Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais e aguarda julgamento. Em 31 de março de 2009, a contingência
referente a este processo era de R$30,0 milhões, sendo que não havia valor provisionado. A Sadia não
constitui provisão dado que os seus assessores legais entendem como possível o risco de perda.
(vi) PIS – Semestralidade – Foi lavrado auto de infração visando à cobrança de valores compensados pela
Sadia com base em ação ordinária proposta em que se discute o regime da Lei Complementar 07/70, o
qual determinava que o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador constitui
base de cálculo da incidência do PIS, sendo indevida a atualização monetária do valor. O processo
administrativo encontra-se pendente de julgamento na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Em 31 de
março de 2009, a contingência referente a este processo era de R$72,6 milhões, sendo que não havia
provisão referente a ele. A Sadia não constitui provisão dado que os seus assessores legais entendem
como possível o risco de perda.
(vii) Contribuições Sociais – Foi ajuizada ação anulatória de débito fiscal pela Sadia a fim de anular
notificações fiscais que discutiam a cobrança das seguintes contribuições previdenciárias: CSFS
Autônomos, INCRA, SAT, SENAR, Abono Férias e Bolsa de Estudo. Em 31 de março de 2009, a
contingência referente a este processo era R$21,8 milhões, sendo que não havia valor provisionado. A
Sadia não constitui provisão dado que os seus assessores legais entendem como possível o risco de perda.
(viii) ICMS Exportação – Foi ajuizada execução fiscal pela Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso
objetivando a cobrança do ICMS referente à exportação de produtos industrializados (e.g.: corned-beef,
roast beef e carne cozida congelada). Em 31 de março de 2009, a contingência referente a este processo
correspondia a R$27,0 milhões, sendo que não havia valor provisionado. A Sadia não constitui provisão
dado que os seus assessores legais entendem como possível o risco de perda.
(ix) Exclusões Indevidas da base de cálculo do IRPJ – Foi lavrado auto de infração objetivando o
recolhimento de IRPJ, sob o fundamento de que houve exclusões e compensações não autorizadas de
incentivos às atividades rurais na apuração do lucro real. Em 31 de março de 2009, a contingência
referente a este processo era de R$ 23,5 milhões, sendo que não havia valor provisionado. A Sadia não
constitui provisão dado que os seus assessores legais entendem como possível o risco de perda.
(x) Crédito-Prêmio de IPI – A Sadia é parte em diversos processos administrativos e judiciais em que se
discute o direito ao crédito-prêmio do IPI, bem como a compensação de tais créditos com outros tributos
federais. Em 31 de março de 2009, a contingência total referente a este assunto correspondia a R$241,2
milhões. Não constituímos provisão dado que os assessores legais da Sadia entendem como possível o
risco de perda. A Sadia não constitui provisão dado que os seus assessores legais entendem como
possível o risco de perda.
(xi) ICMS – Cesta Básica – A Sadia discute a exigência do ICMS referente a mercadorias da cesta básica que não
entraram fisicamente em seu estabelecimento. Adicionalmente, discute-se a falta de estorno de créditos das
referidas mercadorias. Em 31 de março de 2009, a contingência referente a este processo era R$31,3 milhões,
sendo que não havia valor provisionado. A Sadia não constitui provisão dado que os seus assessores legais
entendem como possível o risco de perda.
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(xii) ICMS – Benefícios Fiscais – Somos parte em diversos autos de infração lavrados pelas Secretaria da
Fazenda de alguns estados sob a alegação de creditamento indevido de ICMS de estabelecimentos que
gozam de benefícios fiscais diversos. Em 31 de março de 2009, a contingência referente a tais processos
correspondia a R$581,2 milhões, sendo que não havia provisão referente a tais processos. A Sadia não
constitui provisão dado que os seus assessores legais entendem como possível o risco de perda.
Processos Cíveis
A Sadia é parte passiva em 936 processos cíveis, que representavam pedidos no valor total de R$165,5 milhões em
04 de junho de 2009, comparado a R$116,1 milhões em 31 de dezembro de 2008 e R$119,2 milhões em 31 de
dezembro de 2007. Do valor total de contingências cíveis, R$12,1 milhões encontram-se provisionados. Esses
processos relacionam-se a pedidos de indenização por danos materiais e/ou morais decorrentes de acidentes de
trânsito, aquisição de produtos supostamente impróprios ao consumo (contaminação por agentes estranhos, prazo
de validade vencido, entre outros), acidente de trabalho, rescisão de contratos firmados com produtores integrados,
que são criadores de suínos e aves utilizados na nossa linha de produção. As ações movidas por produtores
integrados representam, aproximadamente, 10,0% do número total de processos em que a Sadia figura como ré.
A Sadia tem outras contingências de natureza civil no valor de R$56,5 milhões, que foram avaliados como
possível perda pelos assessores jurídicos e pela Administração da Sadia, portanto, não foi constituída
nenhuma provisão.
O processo com maior valor envolvido, isoladamente considerado, refere-se a pedido de indenização, no importe de
R$49,5 milhões, promovido pela Seara Alimentos S.A em face da Granja Rezende S.A, sucedida pela Sadia, em
razão da suposta deficiência de pintos de um dia então fornecidos. A demanda ainda está em fase pericial e a chance
de perda é possível, motivo pelo qual não há provisão constituída.
A Sadia, assim como certos diretores e executivos, é ré em cinco ações coletivas movidas por investidores de
American Depositary Receipts – ADRs de emissão da Sadia, adquiridos entre 30 de abril e 26 de setembro de
2008 (Class Period). Essas ações foram propostas na corte de Southern District of New York nos Estados
Unidos da América, buscando indenização de acordo com a regra do Securities Exchange Act of 1934,
decorrente das perdas com os contratos derivativos de câmbio durante o Class Period. Por ordem da corte
americana, as cinco ações foram consolidadas em uma única ação (Class Action) em nome do Grupo de
Investidores da Sadia. No atual estágio do processo, não é possível determinar a probabilidade de eventual
perda e os montantes envolvidos e, portanto, nenhuma provisão foi constituída.
Ainda quanto a matérias cíveis, a Sadia é parte em cinco ações civis públicas que versam sobre (i) utilização de
verbas de fundo nacional, por intermédio do Banco do Brasil, para fomentar projetos econômicos de parceiros,
tidos como economicamente inviáveis, (ii) adição de água a carnes de ave supostamente acima do limite
permitido, (iii) alegado excesso de peso em caminhões, (iv) responsabilidade por publicidade enganosa em
contratos de previdência privada, e (v) disposição de resíduos sólidos em lugar supostamente irregular. Todas as
demandas são ilíquidas e prognosticadas com chance de perda possível, não havendo provisão constituída.
Processos trabalhistas
A Sadia está envolvida em 3.893 processos trabalhistas. Estas ações trabalhistas referem-se principalmente a
reclamações de horas extras, insalubridade e periculosidade, não existindo processos de valor individualmente
relevante. O montante total discutido é de R$73.043, para qual a provisão no valor de R$29.797 foi
constituída com base em informações históricas, representando, no entender da Sadia, a melhor estimativa
para as perdas prováveis.
Depósitos judiciais
A Sadia e suas controladas, quando necessário, efetuam depósitos judiciais não vinculados às provisões para
contingências, cujo saldo consolidado em 31 de março de 2009 era de R$39.560 (R$41.609 em 31 de
dezembro 2008).
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Avais e Fianças operacionais
(i) A Sadia é avalista de empréstimos vinculados a um programa especial que visa o desenvolvimento regional
obtidos por criadores localizados na região central do país. Esses empréstimos são utilizados para melhorar
as condições das instalações nas granjas destes criadores e serão pagos em 10 anos, tendo como garantia real
cédula hipotecária do imóvel e equipamentos adquiridos pelo criador. O valor destes avais, em 31 de março
de 2009, totalizava o montante de R$589.637 (R$525.485 em 31 de dezembro de 2008).
(ii) A Sadia é avalista de empréstimo obtido pelo Instituto Sadia de Sustentabilidade junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Este empréstimo visa à implantação de biodigestores nas
propriedades dos produtores rurais participantes do sistema de integração Sadia, no âmbito do programa “3S Suinocultura Sustentável Sadia”, visando o mecanismo de desenvolvimento limpo e redução de emissão de gás
carbono. O valor destes avais, em 31 de março de 2009, totalizava o montante de R$80.789 (R$79.670 em 31
de dezembro de 2008).
(iii) A Sadia constituiu hipoteca sobre o imóvel industrial de sua propriedade na cidade de Concórdia no Estado de
Santa Catarina, como garantia do processo de cobrança recebido da Delegacia da Receita Federal,
questionando a compensação em exercícios anteriores de R$74 milhões do crédito prêmio de IPI com tributos
federais, direito este reconhecido à Sadia por decisão com trânsito em julgado. A administração da Sadia e seus
assessores jurídicos consideram improcedente tal cobrança e, visando salvaguardar seus direitos, impetrou
Mandado de Segurança suspendendo esta cobrança.
EMPREGADOS
Abaixo segue tabela com número de funcionários para os períodos indicados:
Dados Operacionais

2006

Empregados (ao final do período)... 47.635

2007

2008

AH.%
2007/2006

AH.%
2008/2007

1T08

1T09

AH.%
1T08/1T09

52.422

60.580

10,0%

15,6%

55.160

59.895

8,6%

PROPRIEDADE INTELECTUAL
A propriedade intelectual da Sadia consiste primordialmente de marcas, tanto domésticas quanto internacionais.
No mercado interno, destacam-se as marcas Sadia, Rezende, Miss Daisy, Texas, Speciale Sadia, Sadilar, Deline,
Nuggets, Tekitos, Hot Pocket e Wilson, todas registradas perante o INPI, além da marca Fiesta, cujo registro
está sub judice e sobre a qual já se tem acordo homologado. Devido ao prestígio da marca Sadia, requereu-se o
seu reconhecimento como marca de alto renome no Brasil, ainda sob a análise do INPI.
A Sadia utiliza, ainda, a marca Excelsior, de propriedade da Excelsior Alimentos S.A., licenciada através de
contrato válido até 1 de setembro de 2013.
A marca Sadia encontra-se registrada em diversos países do exterior, inclusive em países do Oriente Médio, tais
como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Bahrein, Iemen, Irã, Iraque, Israel, Líbano e Omã, bem como em
diferentes países da Europa, Ásia e América do Sul. Além da marca Sadia, os produtos são comercializados no
mercado externo principalmente sob as marcas Hilal, Rezende, Corcovado, Qualy, Sahtein, Henriquetta, Nuggets,
Tekitos, Deline, Buen Sabor e Det Sadia.
A mascote da Sadia está devidamente registrado, tanto como marca, como na modalidade de registro de direito
autoral perante a Biblioteca Nacional, tendo a sua proteção sido estendida para outros países.
A Sadia é titular de diversos nomes de domínio registrados no Brasil, sendo os principais sadia.com.br,
missdaisy.com.br, hotpocket.com.br, qualysadia.com.br e clubequaly.com.br. Adicionalmente, possui os
nomes de domínio sadia.com e sadiainstitute.com registrados no exterior.
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A Sadia possui, ainda, um pedido de patente, depositado no Brasil e estendido para vários outros países por
via do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT, que objetiva proteger invenção relativa ao seu
produto Qualy Fibras, consistente na inovadora aplicação de fibras solúveis em alimentos à base de margarina,
além de outros pedidos de patentes de invenção e modelo de utilidade e registros de desenhos industriais,
concedidos e pendentes.
RELACIONAMENTO ENTRE A SADIA E OS COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA E
ENTRE A SADIA E OS COORDENADORES CONTRATADOS
Coordenador Líder
O Coordenador Líder presta serviços de elaboração de relatório de cálculo de remunerações (calculation
agent) a serem realizadas pelo Concordia Foreign Investment Fund, SPC Portfolio A, com sede nas Ilhas
Cayman. Adicionalmente, a Wellax, uma das subsidiárias da Sadia, contrata operações de câmbio com o
Coordenador Líder.
Na data deste Prospecto, além do disposto acima, a Sadia não possui qualquer outro relacionamento com o
Coordenador Líder. A Sadia poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder ou sociedades de seu
conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Sadia.
BB BI
O BB BI é uma subsidiária integral do Banco do Brasil para o exercício da atividade de banco de investimento.
O Banco do Brasil é credor da Sadia em diversos empréstimos e linhas de crédito, para maiores informações sobre tais
empréstimos ver “Sadia – Operações Vinculadas à Oferta”, na página 205 deste Prospecto.
A Sadia é parte de um programa de financiamento de crédito rural a criadores de aves e suínos. Os
financiamentos são realizados por intermédio do Banco do Brasil, os vencimentos são de longo prazo e as taxas
de juros compatíveis com as praticadas nas operações de crédito rural. Tais empréstimos tem como objetivo
capitalizar os produtores rurais que são nossos fornecedores e integrados para investirem em máquinas e
produção. Atualmente, a Sadia presta garantias fidejussórias ao pagamento de alguns desses empréstimos.
Exceto pelo disposto acima, a Sadia não tem qualquer outro relacionamento com o BB BI. A Sadia poderá, no
futuro, contratar o BB BI ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras
usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das atividades da Sadia.
A PREVI, um dos principais acionistas da Sadia, é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil,
controlador do BB BI. No entanto, não há qualquer vínculo societário entre a PREVI e o Banco do Brasil, e
suas administrações não se confundem nem interagem entre si.
JP Morgan
O JP Morgan é credor da Sadia em diversos empréstimos e linhas de crédito, para maiores informações sobre
tais empréstimos ver “Sadia – Operações Vinculadas à Oferta”, na página 205 deste Prospecto.
Na data deste Prospecto, além do disposto acima, a Sadia não possui qualquer outro relacionamento com o
JP Morgan. A Sadia poderá, no futuro, contratar o JP Morgan ou sociedades de seu conglomerado econômico
para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da Sadia.
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Santander
O Santander é credor da Sadia em diversos empréstimos e linhas de crédito, para maiores informações sobre
tais empréstimos ver “Sadia – Operações Vinculadas à Oferta”, na página 205 deste Prospecto.
A Sadia é parte de um programa de financiamento de crédito rural a criadores de aves e suínos. Os financiamentos
são realizados por intermédio do Santander, os vencimentos são de longo prazo e as taxas de juros abaixo das
praticadas nos segmentos não rurais. Auxiliamos os produtores rurais que são nossos fornecedores e integrados na
obtenção de tais financiamentos para investirem em máquinas e produção. Atualmente, não prestamos garantias
fidejussórias ao pagamento desses empréstimos.
Na data deste Prospecto, além do disposto acima, a Sadia contratou ou poderá, no futuro, vir a contratar o
Santander ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais,
incluindo, entre outras, investimentos, ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Sadia.
Coordenadores Contratados
[•]
OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA
Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, não havia operações de empréstimo concedidas à Sadia pelo Coordenador Líder.
Não há quaisquer títulos ou obrigações com o Coordenador Líder concedendo direito de subscrição de ações
representativas do capital social da Sadia, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição e/ou opções.
Adicionalmente, não há qualquer remuneração a ser paga pela Sadia ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
BB BI
Atualmente, o BB, controlador do BB BI, é credor da Sadia nas seguintes operações:
•

linhas de crédito agroindustrial, no valor de R$330,0 milhões, cujo saldo em 29 de maio de 2009, era de
R$364,9 milhões, com vencimentos entre outubro de 2009 e março 2010, sendo alguns contratos
corrigidos por percentual do CDI e outros corrigidos por TR acrescido de taxa de juros pré-fixada, com
pagamento integral na data de vencimento;

•

linhas de crédito para capital de giro, no valor de R$986,9 milhões, cujo saldo em 29 de maio de 2009, era
de R$870,8 milhões, com vencimentos entre setembro e outubro de 2009, corrigido pelo CDI acrescido de
taxa de juros pré-fixada, com pagamento integral na data de vencimento, com garantias de penhor de grãos,
hipoteca de imóveis, penhor de recebíveis, penhor de aplicações financeiras ;

•

operação de custeio agropecuário, no valor de R$12,1 milhões, cujo saldo em 29 de maio de 2009, era de
R$12,2 milhões, com vencimento em 10 de julho de 2009, com taxa de juros pré-fixada, com pagamento
integral na data de vencimento;

•

ACCs, no valor total de US$92,0 milhões, cujo saldo em 29 de maio de 2009, era de R$186,6 milhões,
com vencimentos entre julho e outubro de 2009, com taxas de juros pré-fixadas, com pagamento integral
na data de vencimento.
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Atualmente, o BB, controlador do BB BI, é credor da Wellax Food Logistics Comércio de Produtos
Alimentares Sociedade Unipessoal, subsidiária da Sadia, em operações de pré-pagamento, no valor de
USD125 milhões, cujo saldo em 29 de maio de 2009 era de R$247,6 milhões corrigido pela Libor acrescida
de taxa de juros pré-fixada, com vencimentos entre março e julho de 2010.
Não há quaisquer títulos ou obrigações com o BB BI concedendo direito de subscrição de ações
representativas do capital social da Sadia, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição e/ou opções.
Poderemos destinar parcela dos recursos líquidos da Oferta Global para amortizar, total ou parcialmente, os
valores devidos ao BB BI.
A intenção do BB com a concessão dos créditos acima descritos foi receber a remuneração decorrente dos juros
e taxas cobrados, não havendo, portanto, qualquer conflito de interesse com a realização da Oferta Global.
Adicionalmente, não há qualquer remuneração a ser paga pela Sadia ao BB BI cujo cálculo esteja relacionado
ao Preço por Ação.
JP Morgan
Atualmente, o JP Morgan Chase Bank, N.A. – London, é credor da Wellax Food Logistics Comércio de
Produtos Alimentares Sociedade Unipessoal, subsidiária da Sadia, em operações com derivativos, com saldo
market-to-market em aberto, em 31 de março de 2009, no valor total de US$43,4 milhões, com vencimentos
mensais até setembro de 2009.
Não há quaisquer títulos ou obrigações com o JP Morgan concedendo direito de subscrição de ações
representativas do capital social da Sadia, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição e/ou opções.
Poderemos destinar parcela dos recursos líquidos da Oferta Global para amortizar, total ou parcialmente, os
valores devidos ao JP Morgan.
A intenção do JP Morgan com a concessão dos créditos acima descritos foi receber a remuneração decorrente dos
juros e taxas cobrados, não havendo, portanto, qualquer conflito de interesse com a realização da Oferta Global.
Adicionalmente, não há qualquer remuneração a ser paga pela Sadia ao JP Morgan cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
Santander
Em 22 de maio de 2009, o Santander era credor da Sadia e de suas subsidiárias nas seguintes operações:
•

linhas de empréstimo de crédito rural, no valor total de R$54,8 milhões, com vencimentos a partir de
julho de 2009 até novembro de 2009;

•

operações ACC e ACE, no valor total de US$90 milhões, cujo saldo em 22 de maio de 2009 era de
R$187 milhões, com vencimentos a partir de agosto de 2009 até março de 2010;

•

fiança bancária, no valor total de R$37,7 milhões, com prazo de vencimento indeterminado;

•

operações de compra de recebíveis a prazo no valor de US$70,0 milhões, com vencimento em 30 de
novembro de 2009.

Atualmente, o Santander, é credor da Wellax Food Logistics Comércio de Produtos Alimentares Sociedade
Unipessoal, subsidiária da Sadia, em operações de pré-pagamento, no valor de US$180 milhões, cujo saldo
em 22 de maio de 2009 era de R$373,6 milhões corrigido pela LIBOR acrescida de taxa de juros pré-fixada,
com vencimentos entre março e junho e setembro 2011 e abril de 2013, com aval prestado pela Sadia.
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Não há quaisquer títulos ou obrigações com o Santander concedendo dreito de subscrição de ações
representativas do capital social da Sadia, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição e/ou opções.
Poderemos destinar parcela dos recursos líquidos da Oferta Global para amortizar, total ou parcialmente, os
valores devidos ao Santander.
A intenção do Santander com a concessão dos créditos acima descritos foi receber a remuneração decorrente dos
juros e taxas cobrados, não havendo, portanto, qualquer conflito de interesse com a realização da Oferta Global.
Adicionalmente, não há qualquer remuneração a ser paga pela Sadia ao Santander cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
OFERTA E REGISTRO EM BOLSA
Informações sobre oferta e registro em bolsa
Em 31 de dezembro de 2008, o capital social da Sadia consistia de 257.000.000 ações ordinárias e
426.000.000 ações preferenciais.
Ambos os tipos de ações da Sadia são registrados e negociados publicamente no Brasil na BMF&BOVESPA,
desde 1971, com os símbolos SDIA3 e SDIA4.
Em junho de 2001, a Sadia aderiu ao Nível 1 de Governança Coorporativa da Bovespa, atestando seu
compromisso com a transparência e a divulgação justa de informações.
Para aderir ao Nível 1, a empresa emitente das ações deve se comprometer a:
•

assegurar que 25% de seu capital total seja efetivamente disponibilizado para negociação;

•

adotar procedimentos de oferta que favoreçam a pulverização da propriedade das ações sempre que fizer
uma oferta pública;

•

cumprir padrões mínimos de divulgação trimestral de resultados;

•

divulgar acordos de acionistas e programas de opção de compra de ações;

•

fornecer um calendário anual de eventos corporativos;

•

fornecer demonstrações de fluxo de caixa;

•

seguir políticas de divulgação mais rigorosas no que diz respeito a transações realizadas pelos acionistas
controladores, conselheiros e diretores executivos no que diz respeito aos títulos emitidos pela empresa.

Em abril de 2001, a Sadia registrou seu programa de Recibos de Depósitos de Ações (ADRs) na Bolsa de
Valores de Nova York, proporcionando aos investidores um canal alternativo para comprar suas ações. Em 6
de fevereiro de 2008, a relação mudou de 1 ADR para 10 ações preferenciais para a nova relação de 1 ADR
para 3 ações preferenciais.
Desde novembro de 2004, as ações preferenciais da Sadia também são negociadas no LATIBEX, com o
símbolo XSDI. LATIBEX é um mercado eletrônico criado em 1999 pela Bolsa de Valores de Madri, a fim de
possibilitar a negociação de valores mobiliários da América Latina expressos em euros.
Em setembro de 2005, devido a melhoria na liquidez de suas ações preferenciais, a Sadia tornou-se a primeira
empresa em seu segmento a ser parte da carteira teórica do Ibovespa.
Em dezembro de 2005, a Sadia concedeu aos seus acionistas preferenciais o direito de inclusão em oferta
pública resultando de uma eventual mudança no controle da Sadia (tag along), e assim habilitar seus titulares
a um preço igual a 80% do valor pago por ação ordinária integrante do bloco de controle. Também foi
eliminado o direito a dividendo, por ação preferencial, 10,0% maior do que o de cada ação ordinária.
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Em 2007, a Sadia foi incluída no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BMF&BOVESPA, como
uma das 32 empresas de capital aberto com o melhor desempenho em práticas de sustentabilidade corporativa.
Em 2008, a Sadia novamente foi incluída no ISE.
Em 2008, as ações preferenciais da Sadia tiveram um volume financeiro diário de R$29,2 milhões, o que
representou um aumento de 56,1% em comparação ao volume financeiro de 2007.
Em 2008, os ADRs da Sadia tinham um volume financeiro médio diário de US$10,4 milhões, enquanto que em
2007, os ADRs da Sadia apresentaram um volume financeiro médio diário de US$8,4 milhões. A quantidade de
ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) representou 26,2% da quantidade total de ações
preferenciais da Sadia negociadas, que foi de 21,1% em 2007.
Informações sobre Cotações
O quadro abaixo mostra, para os períodos indicados, os preços mínimo e máximo das ações preferenciais na
BMFBOVESPA, em reais.
Preço da Ação Preferencial
(R$ por Ação)
Mínimo
Máximo
2003 .............................................................................................................................
2004 .............................................................................................................................
2005 .............................................................................................................................
2006 .............................................................................................................................
2007 .............................................................................................................................
2008 .............................................................................................................................

1,13
3,56
3,56
5,18
6,40
2,79

3,98
5,98
6,90
7,60
12,00
14,09

Fonte: Economatica.

Preço da Ação Preferencial
(R$ por Ação)
Máximo
Mínimo

2006
Primeiro Trimestre....................................................................................................
Segundo Trimestre....................................................................................................
Terceiro Trimestre ....................................................................................................
Quarto Trimestre.......................................................................................................
2007
Primeiro Trimestre....................................................................................................
Segundo Trimestre....................................................................................................
Terceiro Trimestre ....................................................................................................
Quarto Trimestre.......................................................................................................
2008
Primeiro Trimestre....................................................................................................
Segundo Trimestre....................................................................................................
Terceiro Trimestre ....................................................................................................
Quarto Trimestre.......................................................................................................
2009
Primeiro Trimestre....................................................................................................
Fonte: Economatica.
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5,64
5,18
5,27
6,05

7,60
6,52
6,28
7,49

6,40
7,60
8,00
9,90

8,27
10,00
10,43
12,00

8,68
9,79
5,23
2,79

11,15
14,09
12,06
6,19

2,56

3,84

Preço da Ação Preferencial
(R$ por Ação)
Máximo
Mínimo
Dez/08 ..........................................................................................................................
Jan/09 ...........................................................................................................................
Fev/09 ..........................................................................................................................
Mar/09..........................................................................................................................
Abr/09 ..........................................................................................................................
Mai/09 ..........................................................................................................................

3,03
3,17
2,86
2,56
3,08
4,23

3,75
3,84
3,39
3,14
4,17
5,01

Fonte: Economatica.

O quadro abaixo mostra, para os períodos indicados, os preços mínimo e máximo dos ADRs da Sadia na
Bolsa de Valores de Nova York, em dólares.
Preço da Ação ADR
(US$ por Ação)
Mínimo
Máximo
2003 .............................................................................................................................
2004 .............................................................................................................................
2005 .............................................................................................................................
2006 .............................................................................................................................
2007 .............................................................................................................................
2008 .............................................................................................................................

3,18
11,35
14,45
23,45
34,70
3,48

13,92
22,41
30,50
34,70
70,26
59,78

Fonte: Economatica.

Preço da Ação ADR
(US$ por Ação)
Mínimo
Máximo
2006
Primeiro Trimestre .....................................................................................................
Segundo Trimestre .....................................................................................................
Terceiro Trimestre .....................................................................................................
Quarto Trimestre........................................................................................................
2007
Primeiro Trimestre .....................................................................................................
Segundo Trimestre .....................................................................................................
Terceiro Trimestre .....................................................................................................
Quarto Trimestre........................................................................................................
2008
Primeiro Trimestre(1) ..................................................................................................
Segundo Trimestre .....................................................................................................
Terceiro Trimestre .....................................................................................................
Quarto Trimestre........................................................................................................
2009
Primeiro Trimestre .....................................................................................................

25,42
23,45
24,70
27,85

34,70
31,20
29,13
34,54

30,43
37,36
39,00
53,72

40,45
52,44
56,75
70,26

49,60
17,67
7,99
3,48

64,28
25,84
23,15
9,68

3,21

5,21

(1)

Ajustado, já que a relação de Ações Preferenciais por ADR foi alterada de 10 para 3 em Fev/2008.
Fonte: Economatica.

Preço da Ação ADR
(US$ por Ação)
Mínimo
Máximo
Dez/08..........................................................................................................................
Jan/09...........................................................................................................................
Fev/09(1) .......................................................................................................................
Mar/09(1) ......................................................................................................................
Abr/09(1) .......................................................................................................................
Mai/09(1) .......................................................................................................................
(1)
Ajustado, já que a relação de Ações Preferenciais por ADR foi alterada de 10 para 3 em Fev/2008.
Fonte: Economatica.
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3,71
4,06
3,42
3,21
4,10
5,90

4,90
5,21
4,39
4,17
5,70
7,48

RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

2004
Dados do Balanço Patrimonial
Disponibilidades......................................................
Contas a receber de clientes, líquidas......................
Estoques ..................................................................
Outros ativos circulantes .........................................
Total do ativo circulante .......................................
Aplicações de longo prazo ......................................
Outros ativos de longo prazo...................................
Realizável a longo prazo .......................................
Investimentos ..........................................................
Imobilizado .............................................................
Diferido ...................................................................
Intangível ................................................................
Total do ativo não circulante................................
Total do ativo.........................................................
Empréstimos e Financiamentos...............................
Fornecedores ...........................................................
Outros passivos circulantes .....................................
Total do passivo circulante ...................................
Empréstimos e Financiamentos...............................
Outros passivos de longo prazo...............................
Total do passivo não circulante ............................
Participação dos acionistas não controladores.........
Patrimônio líquido ................................................
Capital social realizado ...........................................
Reservas de lucro ....................................................
Resultados Acumulados ..........................................
Ações em Tesouraria...............................................
Ajuste de avaliação patrimonial ..............................
Total do passivo .....................................................

Em 31 de dezembro de
AV %
AV %
AH.%
2004
2005
2004/2005
2005
(em milhões de reais, exceto percentuais)

2.123,9
349,6
1.064,7

37,3%
6,1%
18,7%

2.598,6
509,6
992,5

40,0%
7,8%
15,3%

22,4%
45,8%
(6,8)%

459,1
3.997,3

8,1%
70,1%

280,1
4.380,9

4,3%
67,4%

(39,0)%
9,6%

517,5
0,0
517,5
19,3
1.116,2
49,5

9,1%
0,0%
9,1%
0,3%
19,6%
0,9%

371,2
0,0
371,2
77,1
1.576,0
90,2

5,7%
0,0%
5,7%
1,2%
24,3%
1,4%

(28,3)%
0,0%
(28,3)%
299,5%
41,2%
82,2%

0,0
1.702,5
5.699,8

0,0%
29,9%
100,0%

0,0
2.114,5
6.495,4

0,0%
32,6%
100,0%

0,0%
24,2%
14,0%

1.615,5
487,6

28,3%
8,6%

1.384,7
495,7

21,3%
7,6%

(14,3)%
1,7%

335,3
2.676,3

5,9%
47,0%

199,9
2.381,6

3,1%
36,7%

(40,4)%
(11,0)%

1.101,8

19,3%

1.714,5

26,4%

55,6%

28,1
1.245,4

0,5%
21,8%

46,3
1.888,4

0,7%
29,1%

64,8%
51,6%

0,16
1.777,8
1.000,0
767,2
10,6
(198)

0,0%
31,2%
17,5%
13,5%
0,2%
(3,5)%

1,8
2.223,6
1.500,0
728,0
(4,4)
(10.377)

0,0%
34,2%
23,1%
11,2%
(0,1)%
(159,8)%

1025,0%
25,1%
50,0%
(5,1)%
(141,5)%
5140,9%

–
6.495,4

–
100,0%

–
14,0%

–
5.699,8
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–
100,0%

2006
Dados do Balanço
Patrimonial
Disponibilidades....................
Contas a receber de
clientes, líquidas ................
Estoques ...............................
Outros ativos circulantes .......
Total do ativo circulante .....
Aplicações de longo prazo.....
Outros ativos de longo prazo .....
Realizável a longo prazo .....
Investimentos ........................
Imobilizado............................
Diferido .................................
Intangível...............................
Total do ativo
não circulante ...................
Total do ativo .......................
Empréstimos e
financiamentos ...................
Fornecedores .........................
Outros passivos circulantes ...
Total do passivo circulante .
Empréstimos e
financiamentos ...................
Outros passivos de
longo prazo..............................
Total do passivo
não circulante ...................
Participação de acionistas
não controladores ...............
Patrimônio líquido...............
Capital social realizado..........
Reservas de lucros .................
Resultados Acumulados ........
Ações em Tesouraria .............
Ajuste de avaliação
patrimonial .........................
Total do passivo ...................

AV.%
2006

Em 31 de dezembro de
AV.%
AV.%
2007
2008
2007
2008
(em milhões de reais, exceto percentuais)

AH.%
AH.%
2006/2007 2007/2008

2.421,5

32,0%

2.683,6

31,1%

3.509,3

25,7%

10,8%

30,8%

678,6
1.084,5
482,1
4.666,7
129,1
391,6
520,7
55,6
2.267,6
65,8
–

9,0%
14,3%
6,4%
61,6%
1,7%
5,2%
6,9%
0,7%
29,9%
0,9%
0,0%

486,6
1.168,9
642,1
4.981,2
180,1
394,7
574,8
2,1
2.881,7
82,6
102,4

5,6%
13,6%
7,4%
57,8%
2,1%
4,6%
6,7%
0,0%
33,4%
1,0%
1,2%

790,5
1.851,0
1.486,4
7.637,2
270,3
1.269,5
1.539,8
15,3
4.199,9
128,7
138,1

5,8%
13,6%
10,9%
55,9%
2,0%
9,3%
11,3%
0,1%
30,7%
0,9%
1,0%

-28,3%
7,8%
33,2%
6,7%
39,5%
0,8%
10,4%
-96,2%
27,1%
25,5%

62,5%
58,4%
131,5%
53,3%
50,1%
221,6%
167,9%
628,6%
45,7%
55,8%

2.909,7
7.576,4

38,4%
100,0%

3643,6
8.624,9

42,2%
100,0%

6.021,8
13.659,0

44,1%
100,0%

25,3%
13,8%

37,8%
58,4%

1.207,9
503,3
491,0
2.202,2

15,9%
6,6%
6,5%
29,1%

980,3
594,0
691,7
2.266,0

11,4%
6,9%
8,0%
26,3%

4.164,4
918,7
3.334,9
8.418,0

30,5%
6,7%
24,4%
61,6%

-18,8%
18,0%
40,9%
2,9%

324,8%
54,7%
382,1%
271,5%

2.677,5

35,3%

2.688,1

31,2%

4.384,7

32,1%

0,4%

63,1%

237,3

3,1%

452,4

5,2%

391,4

2,9%

90,6%

-13,5%

2.914,8

38,5%

3.140,5

36,4%

4.776,1

35,0%

7,7%

52,1%

1,0
2.458,4

0,0%
32,4%

34,6
3.183,8

0,4%
36,9%

54,0
410,9

0,4%
3,0%

3360,0%
29,5%

56,1%
-87,1%

1.500,0
999,4
(7,7)
(33,3)

19,8%
13,2%
-0,1%
-0,4%

2.000,0
982,5
56,6
(84,1)

23,2%
11,4%
0,7%
-1,0%

2.000,0
(11,7)
(1.525,3)
(97,1)

14,6%
-0,1%
-11,2%
-0,7%

228,8
8.624,9

2,7%
100,0%

45,0
13.659,0

0,3%
100,0%

–
7.576,4

0,0%
100,0%
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33,3%
0,0%
-1,7% -100,0%
-835,1% -2794,9%
152,6%
15,5%
0,0%
13,8%

-85,4%
58,4%

Em 31 de
dezembro
de 2008
Dados do Balanço Patrimonial
Disponibilidades................................................................
Contas a receber de clientes, líquidas................................
Estoques ............................................................................
Outros ativos circulantes ...................................................
Total do ativo circulante .................................................
Investimentos de longo prazo............................................
Outros ativos de longo prazo.............................................
Realizável a longo prazo .................................................
Investimentos ....................................................................
Imobilizado .......................................................................
Diferido.............................................................................
Intangível ..........................................................................
Total do ativo não circulante..........................................
Total do ativo...................................................................
Empréstimos e financiamentos..........................................
Fornecedores .....................................................................
Outros passivos circulantes ...............................................
Total do passivo circulante .............................................
Empréstimos e financiamentos..........................................
Outros passivos de longo prazo.........................................
Total do passivo não circulante ......................................
Participação de acionistas não controladores.....................
Patrimônio líquido ..........................................................
Capital social realizado .....................................................
Reservas de lucros.............................................................
Prejuízos Acumulados.......................................................
Ações em Tesouraria.........................................................
Ajuste de avaliação patrimonial ........................................
Total do Passivo...............................................................

3.509,3
790,5
1.851,0
1.486,4
7.637,2
270,3
1.269,5
1.539,8
15,3
4.199,9
128,7
138,1
6.021,8
13.659,0

25,7%
5,8%
13,6%
10,9%
55,9%
2,0%
9,3%
11,3%
0,1%
30,7%
0,9%
1,0%
44,1%
100,0%

2.206,3
559,0
1.721,0
831,8
5.318,1
159,9
1.410,7
1.570,6
15,2
4.218,2
120,5
135,2
6.059,7
11.377,8

19,4%
4,9%
15,1%
7,3%
46,7%
1,4%
12,4%
13,8%
0,1%
37,1%
1,1%
1,2%
53,3%
100,0%

62,9%
70,7%
93,0%
56,0%
69,6%
59,2%
111,1%
102,0%
99,3%
100,4%
93,6%
97,9%
100,6%
83,3%

4.164,4
918,7
3.334,9
8.418,0
4.384,7
391,4
4.776,1
54,0
410,9
2.000,0
–
(1.525,3)
(97,1)
33,3
13.659,0

30,5%
6,7%
24,4%
61,6%
32,1%
2,9%
35,0%
0,4%
3,0%
14,6%
0,0%
-11,2%
-0,7%
0,2%
100,0%

4.272,2
876,5
1.861,2
7.009,9
3.734,9
405,4
4.140,3
50,6
177,0
2.000,0
–
(1.764,5)
(97,1)
38,6
11.377,8

37,5%
7,7%
16,4%
61,6%
32,8%
3,6%
36,4%
0,4%
1,6%
17,6%
-0,0%
-15,5%
-0,9%
0,3%
100,0%

102,6%
95,4%
55,8%
83,3%
85,2%
103,6%
86,7%
93,7%
43,1%
0,0%
0,0%
115,7%
12,0%
115,9%
83,3%

2004
Dados da Demonstração do Resultado
Receita Bruta.....................................................................
Deduções da receita bruta..................................................
Vendas Líquidas..............................................................
Custos das Vendas.............................................................
Lucro Bruto .....................................................................
Despesas operacionais: ..................................................
Vendas ...........................................................................
Gerais e administrativas .................................................
Honorários dos administradores.....................................
Outras receitas (despesas) operacionais .........................
Lucro operacional antes das despesas financeiras ........
Despesas financeiras, líquidas ...........................................
Lucro (prejuízo) operacional..........................................
Imposto de renda e contribuição social .............................
Participação nos lucros dos funcionários...........................
Participação minoritária ....................................................
Lucro Líquido..................................................................
Lucro por ação(1) (R$) .....................................................

Em 31 de
AV.%
AV.%
AH.%
março de
2008
2009
2008/2009
2009
(em milhões de reais, exceto percentuais)

7.316,5
(1.009,1)
6.307,5
(4.462,3)
1.845,2
(1.326,8)
(1.145,4)
(68,3)
(12,9)
(11,2)
485,7
(83,9)
511,5
(32,3)
(51,2)
(0,1)
438,7
0,64265

212

Exercício findo em 31 de dezembro de
AV %
AV %
AH.%
2005
2004
2005
2004/2005
(em milhões de reais, exceto percentuais)
116,0%
(16,0)%
100,0%
(70,7)%
29,3%
(21,0)%
(18,2)%
(1,1)%
(0,2)%
(0,2)%
7,7%
(1,3)%
8,1%
(0,5)%
(0,8)%
0,0%
7,0%
0,0%

8.328,0
(1.009,6)
7.318,4
(5.311,1)
2.007,4
(1.283,0)
(1.234,1)
(65,7)
(13,7)
236,0
724,4
(66,7)
729,0
(52,0)
(60,0)
1,2
657,3
0,96597

113,8%
(13,8)%
100,0%
(72,6)%
27,4%
(17,5)%
(16,9)%
(0,9)%
(0,2)%
3,2%
9,9%
(0,9)%
10,0%
(0,7)%
(0,8)%
0,0%
9,0%
0,0%

13,8%
0,0%
16,0%
19,0%
8,8%
(3,3)%
7,7%
(3,8)%
6,2%
(2.207,1)%
49,1%
(20,5)%
42,5%
61,0%
17,2%
(1.300,0)%
49,8%
50,3%

Dados da Demonstração do Resultado
Receita Bruta............................................
Deduções de Vendas e
Impostos sobre vendas ..........................
Vendas Líquidas .....................................
Custos das Vendas....................................
Lucro bruto.............................................
Despesas operacionais:.............................
Vendas ..................................................
Gerais e Administrativas .......................
Honorários dos administradores................
Outras receitas (despesas)
operacionais.......................................
Lucro operacional antes das despesas
financeiras............................................
Despesas financeiras, líquidas ..................
Lucro (prejuízo) operacional .................
Imposto de renda e
contribuição social ................................
Participação nos lucros
dos empregados.....................................
Participação minoritária............................
Lucro (prejuízo) Líquido .......................
Lucro (prejuízo) por ação(1) (R$)...........

2006

AV%
2006

7.940,5

115,5%

Exercício findo em 31 de dezembro de
AV%
AV%
AH.%
2007
2008
2007
2008
2006/2007
(em milhões de reais, exceto percentuais)
9.910,0

(1.063,8) -15,5% (1.201,8)
6.876,7 100,0% 8.708,2
(5.185,2) -75,4% (6.312,1)
1.691,5
24,6% 2.396,1
(1.305,2) -19,0% (1.582,5)
(1.287,0) -18,7% (1.464,3)
(57,3)
-0,8%
(97,1)
(14,0)
-0,2%
(16,4)
53,1

0,8%

386,3
76,7
463,0

5,6%
1,1%
6,7%

813,6
137,0
950,6

(39,2)

-0,6%

(100,0)

(48,3)
1,1
376,6
0,6

-0,7%
0,0%
5,5%

(83,2)
1,0
768,4
1,1

AH.%
2007/2008

113,8% 12.191,9

113,6%

24,8%

23,0%

-13,8%
100,0%
-72,5%
27,5%
-18,2%
-16,8%
-1,1%
-0,2%

(1.463,3)
10.728,6
(8.109,4)
2.619,2
(1.904,1)
(1.727,1)
(139,2)
(20,2)

-13,6%
100,0%
-75,6%
24,4%
-17,7%
-16,1%
-1,3%
-0,2%

13,0%
26,6%
21,7%
41,7%
21,2%
13,8%
69,5%
17,1%

21,8%
23,2%
28,5%
9,3%
20,3%
17,9%
43,4%
23,2%

-0,1%

(17,6)

-0,2%

-108,9%

0,0%

9,3%
715,1
1,6% (3.895,3)
10,9% (3.180,2)

6,7%
-36,3%
-29,6%

110,6%
78,6%
105,3%

-12,1%
-2943,3%
-434,5%

6,6%

155,1%

-802,8%

-0,2%
0,1%
-23,2%

72,3%
-9,1%
104,0%
105,3%

-78,6%
930,0%
-423,4%
-423,3%

(4,7)

-1,1%

702,8

-1,0%
(17,8)
0,0%
10,3
8,8% (2.484,9)
(3,7)

Período de 3 meses encerrado
em 31 de março de
2008
Dados da Demonstração do Resultado
Receita Bruta.............................................................................
Deduções de Vendas e Impostos sobre vendas..........................
Vendas Líquidas......................................................................
Custos das Vendas ....................................................................
Lucro bruto..............................................................................
Despesas operacionais:..............................................................
Vendas ...................................................................................
Gerais e Administrativas........................................................
Honorários dos administradores.............................................
Outras receitas (despesas) operacionais .................................
Lucro (prejuízo) operacional antes de
despesas financeiras.....................................................................
Despesas financeiras, líquidas...................................................
Lucro (prejuízo) operacional......................................................
Imposto de renda e contribuição social .....................................
Participação nos lucros dos empregados ...................................
Participação dos Minoritários....................................................
Lucro (prejuízo) líquido..........................................................
Dados Operacionais
Aves abatidas (em milhões de cabeças por ano)........................
Suínos/Bovinos abatidos (em mil cabeças ano).........................
Vendas totais de carnes e outros processados
(em mil toneladas por ano) ....................................................
Empregados (ao final do ano) ...................................................
(1)

AV.%
2009
AH.%
2008
(em milhões de reais, exceto percentuais)

AV.%
2009

2.587,3
(312,8)
2.274,5
(1.736,2)
538,3
(381,4)
(355,4)
(31,1)
(4,5)
9,6

2.862,5
(404,4)
2.458,1
(2.071,9)
386,2
(444,7)
(413,8)
(33,4)
(4,5)
7,0

10,6% 113,8% 116,5%
29,3% -13,8% -16,5%
8,1% 100,0% 100,0%
19,3% -76,3% -84,3%
-28,3% 23,7% 15,7%
16,6% -16,8% -18,1%
16,4% -15,6% -16,8%
7,4%
-1,4%
-1,4%
0,0%
-0,2%
-0,2%
-27,1%
0,4%
0,3%

156,9
90,2
247,1
25,6
(23,1)
(1,3)
248,3

(58,5)
(260,0)
(318,5)
74,7
(0,3)
4,9
(239,2)

-137,3%
-388,2%
-228,9%
191,8%
-98,7%
-476,9%
-196,3%

6,9%
4,0%
10,9%
1,1%
-1,0%
-0,1%
10,9%

666,4
251,7

751,8
238,4

840,8
218,8

12,8%
(5,3)%

11,8%
(8,2)%

773.265
47.635

877.602
52.422

991.666
60.580

13,5%
10,0%

13,0%
15,6%

-2,4%
-10,6%
-13,0%
3,0%
0,0%
0,2%
-9,7%

O lucro por ação é calculado com base no número de ações emitidas menos as ações em tesouraria ao final do respectivo exercício social.

213

DISCUSSÕES SOBRE PRÁTICAS CONTÁBEIS CRÍTICAS
Preparamos nossas demonstrações financeiras de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, que é
baseada na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404/76), que inclui a partir de 1º de janeiro de 2008, os
novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei n. 11.638, de 29 de dezembro de 2007, pela
Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008, nas regras e regulamentos emitidos pela CVM e nas
normas contábeis emitidas pelo IBRACON (“Instituto dos Auditores Independentes do Brasil”). As mudanças
na Lei das Sociedades por Ações caracterizam-se como mudança de prática contábil conforme disposto na
Deliberação CVM nº 506/06 - Práticas contábeis, mudanças nas estimativas contábeis e correção de erros, e
portanto, a Companhia refletiu os ajustes decorrentes da mudança de prática contábil retroativamente à 1º de
janeiro de 2007, para permitir a comparação entre os exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007.
No entanto, as demonstrações financeiras e as informações financeiras selecionadas referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2006, 2005 e 2004 foram elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil vigentes à época e não estão sendo reapresentadas com os ajustes decorrentes da Lei nº
11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08 para fins de comparação entre os exercícios.
Práticas contábeis críticas são aquelas consideradas importantes, complexas ou subjetivas pela administração
da Sadia para o entendimento das condições e dos resultados financeiros da Sadia, assim como estimativas
sobre o efeito de questões incertas.
Instrumentos Financeiros
Os instrumentos financeiros contabilizados a valor justo no balanço patrimonial da Sadia incluem
principalmente valores mobiliários classificados como “trading”, disponíveis para venda e derivativos. Em 31
de dezembro de 2008, a Sadia contabilizou um total de R$1.615,6 milhões e R$1.963,7 milhões,
respectivamente, de valores mobiliários e derivativos a valor justo no balanço patrimonial da Sadia. Valor
justo é definido como o valor pelo qual a posição pode ser encerrada ou vendida em uma transação com uma
parte disposta e conhecida. A Sadia estima valor justo usando a cotação de mercado, quando disponível.
Quando não disponível, a Sadia utiliza uma variedade de fontes que incluem corretoras, modelos de
precificação e preços de instrumentos com características similares ou fluxo de caixa descontado. A
determinação do valor justo quando preços de mercado não estão disponíveis envolve o julgamento da
administração da Sadia, o qual deve ser aplicado em preços estimados quando parâmetros externos não estão
disponíveis. Outros fatores que podem afetar as estimativas incluem utilização de modelos incorretos e
correlações inesperadas. A falta de precisão nas estimativas de tais fatores pode afetar o valor da perda ou do
ganho contabilizado para determinado ativo ou obrigação. Há que se determinar ainda se a redução do valor
justo é “outra que não temporária” em disponível para venda, assim requerendo base de custo a ser baixada e
reconhecidos os efeitos relacionados em nossa declaração de receita. Fatores que são utilizados pela
administração da Sadia para determinar se a redução é “outra que não temporária” inclui, principalmente, a
observação do período de perda, o grau da perda e a expectativa da data da análise como potencial data para
vencimento do instrumento.
Provisão para Devedores Duvidosos
A possibilidade de cobrança de contas a receber baseia-se em uma combinação de fatores. Em circunstâncias
nas quais a administração tenha conhecimento da incapacidade de um cliente específico de cumprir suas
obrigações financeiras, é feita uma provisão específica para valores devidos a fim de reduzir o recebível
líquido reconhecido a um valor que tenha possibilidade de ser cobrado. Além disso, é registrada uma provisão
com base no período de tempo em que os recebíveis estão vencidos e em experiências passadas. Ainda, a
Sadia registra uma provisão à luz de experiências passadas de cobrança e de baixa, quando ocorrem atrasos no
pagamento de valores significativos e a Sadia acredita que não receberá o pagamento total.
Dadas as premissas envolvidas, tais como a situação financeira dos devedores da Sadia e as tendências comerciais e
econômicas, as provisões para contas de cobrança duvidosa estão sujeitas a incertezas e podem ser revisadas para mais
ou para menos, dependendo do efetivo desempenho de uma conta a receber.
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Depreciação e Amortização
A Sadia reconhece despesas de depreciação e amortização do seu ativo imobilizado e animais reprodutores,
com base em métodos lineares e de custo estimado da produção, respectivamente. A vida útil dos bens e as
estimativas de produção são revisadas periodicamente, com base em fatos e circunstâncias existentes. A
determinação de vidas úteis e estimativas de produção requer uma análise considerável e inerentemente
incerta, devido a mudanças tecnológicas e de concorrência no setor, que podem causar obsolescência precoce
do ativo imobilizado. Se a Sadia precisar alterar significativamente as premissas adotadas, suas despesas de
depreciação e amortização, obsolescência, baixa e valor contábil líquido do ativo imobilizado poderão ser
substancialmente diferentes.
Perdas Permanentes em Ativos de Longo Prazo
A Sadia avalia periodicamente a necessidade de realizar testes de perda permanente em bens de longa duração
(ou grupos de bens), com base em vários indicadores, tais como o nível de lucratividade os desenvolvimentos
tecnológicos. Quando necessário, na ocorrência de qualquer evento desencadeador negativo, tal como uma
perda significativa do valor de mercado de um ativo imobilizado, ou de uma variação negativa relevante no
grau ou na maneira pelos quais um bem de longa duração esteja sendo usado, são elaborados estudos de fluxo
de caixa para determinar se o valor contábil do ativo imobilizado é recuperável através da lucratividade
resultante dos seus negócios. Para estimar fluxos de caixa futuros, a Sadia faz várias suposições e estimativas.
Estas premissas e estimativas podem ser influenciadas por diferentes fatores externos e internos, tais como
tendências econômicas e industriais, taxas de juros, taxas de câmbio, mudanças nas estratégias comerciais e
no tipo de produtos oferecidos ao mercado.
Contingências
A Sadia constitui uma provisão para contingências em seu balanço patrimonial quando determina, levando
em consideração a opinião dos seus assessores jurídicos, que há probabilidade de perda em algum dos
processos trabalhistas, fiscais ou cíveis no qual a Sadia é parte. A Sadia avalia continuamente as
estimativas e premissas adotadas para estabelecer a provisão para contingências, com base em fatos e
circunstâncias relevantes que possam vir a ter um efeito importante sobre os resultados das operações e o
patrimônio líquido. Ainda que a administração da Sadia acredite que as provisões atualmente são
adequadas, a constituição de provisões para processos judiciais envolve estimativas que podem resultar em
um valor final diferente das provisões, como resultado de incertezas que são inerentes à constituição das
provisões. Caso os valores das provisões para contingências sejam menores do que o valor efetivamente
devido, será necessário aumentar os valores dessas provisões.
Ativos Fiscais Diferidos
A Sadia reconhece ativos e passivos fiscais diferidos que não expiram, com base nos prejuízos fiscais e
temporários. A Sadia examina periodicamente os ativos fiscais diferidos quanto a possibilidades de
recuperação e constitui uma provisão de valoração, conforme requerido, com base em receita tributável
histórica, receita tributária futura projetada e a ocasião esperada para os estornos das diferenças temporárias
existentes. Caso a Sadia ou uma das suas subsidiárias opere com prejuízo ou não consiga gerar receita
tributável futura suficiente, ou se houver uma alteração importante nas alíquotas fiscais efetivas reais ou nos
períodos de tempo nos quais as diferenças temporárias subjacentes tornam-se tributáveis ou dedutíveis, a
Sadia avalia a necessidade de constituir uma provisão de todo ou para uma parte significativa dos ativos
fiscais diferidos da Sadia. Se a Sadia constatar que pode realizar impostos diferidos acima do seu valor
registrado líquido, a provisão de valoração será reduzida, aumentando dessa forma a receita líquida. Uma
análise criteriosa da administração é necessária para a determinação de qualquer provisão. A principal
incerteza refere-se à probabilidade de receita tributável futura da subsidiária que gerou o ativo fiscal diferido.
Uma mudança nas projeções de lucratividade da Sadia poderia resultar na necessidade de registrar uma
provisão de valoração contra ativos fiscais diferidos, resultando em impacto negativo de resultados futuros.
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Benefícios de Previdência Privada
A Sadia contabiliza seu plano de pensão definido utilizando modelos atuariais. Esses modelos usam uma
abordagem de atribuição, que supõe que os funcionários prestem serviços durante toda a sua vida profissional
com relativa tranqüilidade e também supõe que os efeitos das demonstrações de resultados dos planos de
benefícios de aposentadoria devam seguir a mesma norma. A Sadia contabiliza seu plano de aposentadoria
com base em recomendações atuariais seguindo as leis aplicáveis e as regulamentações do imposto de rendas,
em conformidade com as regras do plano.
As receitas ou despesas líquidas de pensão são determinadas utilizando premissas a partir do início de cada
ano. Essas premissas são determinadas no final do exercício fiscal anterior e incluem as taxas de retorno de
longo prazo dos ativos do plano, taxas de desconto e aumentos das taxas de remuneração. Os valores futuros
reais e a experiência relativa a tais premissas determinará se a Sadia criou reservas suficientes para custos de
pensão acumulados.
Plano de Benefício Definido
A Sadia e sua controlada Concórdia S.A. C.V.M.C.C. patrocinam um plano de benefícios previdenciários na
modalidade de Benefício Definido (BD), voltado aos seus empregados e administrado pela Fundação “Attilio
Francisco Xavier Fontana”, sendo esta classificada como uma Entidade Fechada de Previdência Complementar.
O benefício de suplementação de aposentadoria é definido como a diferença entre (i) o salário de benefício
(média atualizada dos últimos 12 salários de participação atualizados, limitado a 80% do último salário de
participação) e (ii) o valor da aposentadoria paga pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS). O benefício
de suplementação é reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
O regime atuarial adotado é o de capitalização para as suplementações de aposentadorias e pensões e de
repartição simples para as suplementações de auxílio doença.
A contribuição da Sadia se dá através de percentual que incide sobre a folha salarial dos participantes ativos,
conforme plano de custeio elaborado anualmente por atuários independentes e aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Fundação “Attilio Francisco Xavier Fontana”.
Conforme disposição estatutária de referida Fundação, as empresas patrocinadoras são solidariamente
responsáveis pelas obrigações contratadas pela entidade com seus participantes e dependentes.
Em 31 de março de 2009, referida Fundação contava com 18.232 participantes contra 18.579 em 31 de
dezembro de 2008, dos quais 13.368 estavam ativos (sendo que em 31 de dezembro de 2008 eram 13.872 ativos).
Plano de Contribuição Definida
A partir de 1º de janeiro de 2003, a Sadia passou a oferecer plano de benefícios na modalidade de
Contribuição Definida (CD) administrado por Entidade Aberta de Previdência Complementar para todos os
funcionários admitidos pela Sadia e suas controladas.
O custeio do plano é paritário em relação à contribuição básica mensal (obrigatória), cuja parcela da Sadia
equivale àquela efetuada pelo empregado de acordo com uma escala de contribuição embasada em faixas
salariais, que variam de 1,5% a 6% da respectiva remuneração, observado o teto de contribuição que é
atualizado anualmente.
Desde 1º de janeiro de 2007, as contribuições básicas aportadas pela Sadia referem-se exclusivamente aos
empregados inscritos no plano, com salários superiores a R$1,8 mil.
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Reconhecimento de Receitas
A Sadia reconhece receitas quando produtos são enviados e o cliente toma posse e assume o risco de perda, a
cobrança do recebível pertinente é provável, existem evidências persuasivas de um acerto e o preço de venda
é fixo ou pode ser determinado. Além disso, a Sadia proporciona incentivos de vendas e descontos através de
vários programas para clientes, que são contabilizados como redução de receita em Deduções de Vendas. Os
incentivos de vendas incluem programas de incentivos baseados em volumes e pagamentos a clientes para a
realização de atividades de marketing em seu benefício.
PERÍODO DE TRÊS MESES ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2009, EM COMPARAÇÃO AO
PERÍODO DE TRÊS MESES ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2008
Receita Operacional Bruta
Nos primeiros de três meses de 2009, a receita operacional bruta da Sadia foi de R$2,9 bilhões, 10,6% acima
da receita operacional bruta do mesmo período de 2008, de R$2,6 bilhões. Os volumes de vendas alcançaram
530,3 mil toneladas, uma redução de 0,5% quando comparado a 2008.
O segmento de industrializados, responsável por 48,1% do volume e por 51,5% da receita da Sadia, somou
R$1.474,3 milhões. Os aumentos neste segmento foram de 4,9% no volume, 12,0% no preço médio e
conseqüentemente 17,6% na receita. Este resultado reflete as ações comerciais da Sadia que contemplam um
mix de produtos de maior valor agregado.
O segmento de aves correspondeu a 43,1% do volume total comercializado pela Sadia e foi responsável por
32,6% da receita total, de R$931,8 milhões. Os volumes deste segmento registraram queda de 5,9% e a receita
caiu 5,8% no primeiro trimestre de 2009 em relação ao mesmo período de 2008 em decorrência do
desequilíbrio entre a oferta e demanda por esta proteína no mercado externo e da crise mundial de crédito. O
preço médio praticado manteve-se estável no comparativo trimestral.
O volume comercializado de carnes suínas superou em 10,7% o primeiro trimestre de 2008 e o preço médio
foi 2,7% mais elevado. Devido a isso, a receita bruta cresceu 13,7% no primeiro trimestre de 2009 e totalizou
R$181,7 milhões. A Sadia buscou atender estabilizada demanda externa por esta proteína e retomou o nível de
vendas médio trimestral de 36 mil toneladas.
O segmento de bovinos apresentou queda de 29,0% no volume de vendas. A receita somou R$60,2 milhões,
23,1% menor que ao primeiro trimestre de 2008, em parte compensada pelo aumento de 8,3% do preço médio.
Mercado Interno
O volume comercializado no mercado interno cresceu 10,3% no primeiro trimestre de 2009 e a receita totalizou
R$1,7 bilhão, uma expansão de 22,7%. O preço médio praticado foi 8,9% superior ao primeiro trimestre de 2008.
Este desempenho reflete, dentre diversos fatores, a busca permanente de valorização de margens operacionais com
aperfeiçoamento do mix de produtos comercializados. Os reflexos da crise econômica e de crédito afetaram pouco
o desempenho da Sadia no mercado interno.
O aumento de 7,9% no volume comercializado de produtos industrializados consolida ainda mais a presença da
Sadia neste segmento. A receita bruta cresceu 19,4% e totalizou R$1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2009 –
equivalente a 78,5% da receita total da Sadia. Os destaques deste segmento foram vendas de resfriados,
principalmente mortadelas e salsichas, e também de congelados, como hambúrgueres e empanados. O preço médio
praticado aumentou 10,7% em relação ao primeiro trimestre de 2008 por conta do repasse de parte do aumento com
matérias primas, que impactou os custos.
O direcionamento das vendas de aves para o mercado interno acarretou aumento de 21,2% no volume
comercializado e acréscimo de 20,9% na receita gerada por este segmento, que somou R$130,2 milhões. O
preço médio desta proteína apresentou leve queda de 0,3%.
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As vendas físicas de suínos, também impactadas pelo redirecionamento ao mercado interno, elevaram-se
35,8%. A receita gerada por este segmento aumentou 34,3% e atingiu R$65,0 milhões no primeiro trimestre
de 2009. Já os preços médios praticados reduziram-se levemente, 1,2%.
As vendas físicas de bovinos evoluíram 3,8% e a receita aumentou 25,9%, atingindo R$20,8 milhões no
primeiro trimestre de 2009. Os preços médios praticados neste segmento foram 21,3% superiores ao primeiro
trimestre de 2008.
Mercado Externo
O desempenho da Sadia no mercado externo seguiu a tendência do setor e foi pouco favorável no primeiro
trimestre de 2009 em comparação com o primeiro trimestre de 2008. As vendas físicas caíram 10,5% devido,
principalmente, à crise econômica financeira mundial e à restrição de crédito nos mercados da Ásia e da
Eurásia. A receita bruta neste mercado totalizou R$1,2 bilhão, uma queda de 3,3% em relação ao primeiro
trimestre de 2009. Os preços médios em reais aumentaram 8,1% em relação ao primeiro trimestre de 2008. As
regiões que mais importaram produtos da Sadia foram o Oriente Médio e a Europa, com crescimentos
similares aos registrados no primeiro trimestre de 2008.
O volume comercializado de aves caiu 9,3% principalmente devido a um distribuidor da Sadia na Arábia
Saudita em dificuldades financeiras. Mesmo assim, o segmento de aves manteve a posição de maior
participação na receita no mercado externo da Sadia (69,1% de participação no primeiro trimestre de 2009 e
73,5% no primeiro trimestre de 2008) somando R$801,6 milhões. Os produtos mais impactados foram aves
inteiras. Outro fator que contribuiu para a diminuição das vendas físicas foi a maior concorrência externa na
comercialização de produtos em razão do elevado nível de estoques do setor. Os preços médios praticados
neste segmento se mostraram estáveis em reais com variação de 0,2% no primeiro trimestre de 2009 e uma
queda de 35,0% em dólar.
Mesmo tendo havido queda de 17,1% no volume comercializado de industrializados, o período se encerrou
com aumento de 2,3% na receita bruta, que totalizou R$138,8 milhões. Isto porque houve aumento 23,4% nos
preços praticados em reais. No período houve queda de 9,8% em dólar.
O volume comercializado do segmento de suínos ficou estável em relação ao primeiro trimestre de 2008
devido, em parte à queda na demanda de países como a Ucrânia e pelo aumento na comercialização para
outros países como Angola. A receita bruta desta proteína aumentou 4,7%, somando R$116,7 milhões. Em
relação ao primeiro trimestre de 2008, o preço médio cresceu 4,8% em reais, enquanto em dólar houve
queda de 29,0%.
O segmento de bovinos foi o mais afetado pela redução da demanda externa da Sadia. O volume
comercializado caiu 43,0% e a geração de receita, que totalizou R$39,4 milhões, teve queda de 36,2%.
Entretanto, os preços médios praticados em reais aumentaram 12,1% e os preços em dólar caíram 20,7%.
Receita Operacional Líquida
A receita líquida consolidada da Sadia foi de R$2,5 bilhões no primeiro trimestre de 2009, uma evolução de
8,1% em relação ao primeiro trimestre de 2008. As principais ações que levaram a este desempenho foram as
políticas de preços adotadas no mercado interno, com destaque para a comercialização de industrializados.
Deduções de Vendas e Imposto sobre as Vendas
No primeiro trimestre de 2009, as deduções de vendas e imposto sobre vendas aumentaram 29,3% quando
comparadas ao mesmo período de 2008, para R$404,4 milhões. O índice de deduções de vendas e do imposto
de valor-agregado como porcentagem das vendas brutas foi de 13,8% no primeiro trimestre de 2009 e de
16,5% no mesmo período de 2008.
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Custo dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos aumentou 19,3% quando comparado os primeiros trimestres de 2009 e 2008.
Isso foi devido principalmente ao aumento, no mercado brasileiro, dos preços do milho e da soja, os
principais componentes da estrutura de custo da Sadia.
Despesas de Vendas
A relação entre as despesas com vendas e a receita operacional líquida no primeiro trimestre de 2009 alcançou
16,8%, comparado com 15,6% no primeiro trimestre de 2008, resultante principalmente de um aumento dos
fretes com as operações na fábrica de Lucas do Rio Verde.
Despesas Gerais e Administrativas
A relação entre despesas gerais e administrativas e receitas operacionais líquidas foi de 1,4% no primeiro
trimestre de 2009, comparado a 1,4% no primeiro trimestre de 2008, com um aumento absoluto de
R$2,3 milhões.
Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas
Outros resultados operacionais líquidos responderam por um ganho de R$7,0 milhoes no primeiro trimestre
de 2009 que se refere ao ressarcimento de tributos sobre importação de produtos salgados da Europa,
comparado com um ganho de R$9,6 milhoes em no mesmo período de 2008, que se refere principalmente ao
ganho transitado em julgado do processo de PIS referente ao alargamento da base de cálculo.
Despesas Financeiras
A despesa de juros no primeiro trimestre de 2009 foi de R$150,3 milhões, comparado a R$53,5 milhões no
mesmo período de 2008, a principal razão para esse aumento refere-se ao aumento da dívida total da Sadia. O
segundo maior impacto, R$156,4 milhões, refere-se a variações cambiais sobre dívida em moeda estrangeira
da Sadia. A variação na rubrica de receitas (despesas) financeiras líquida ocorreu principalmente em virtude
do aumento das despesas com juros de empréstimos e financiamentos no valor de R$94,0 milhões ocasionado
pelo crescimento do endividamento da companhia, e pelas despesas com renovações de posições de hedge no
valor de R$95,0 milhões em relação à receita com hedge de R$80,0 milhões no mesmo período de 2008.
Imposto de Renda
A Sadia reportou receita com imposto de renda e contribuição social de R$74,7 milhões no primeiro trimestre
de 2009, comparado a R$25,6 milhões no primeiro trimestre de 2008. Esse aumento resultou principalmente
do lucro real negativo no primeiro trimestre de 2009, comparado ao mesmo período de 2008.
Lucro líquido/Prejuízo
No primeiro trimestre de 2009, a Sadia apresentou prejuízo de R$239,2 milhões, em comparação ao lucro de
R$248,3 milhões no mesmo período de 2008, em conseqüência principalmente do efeito do impacto da
desvalorização cambial nas despesas financeiras, do pagamento de juros e dos seguintes acontecimentos nãorecorrentes: paradas técnicas e eliminação de matrizes em janeiro e fevereiro, custos de ramp-up das unidades
de Lucas do Rio Verde e Vitória de Santo Antão e liquidação de estoques formados com preços de grãos a
custos mais elevados.
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EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008, EM COMPARAÇÃO AO
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 (OS NÚMEROS FINANCEIROS A
SEGUIR FORAM AJUSTADOS CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.638)
Receita Operacional Bruta
A receita operacional bruta da Sadia alcançou R$12,2 bilhões em 2008, um aumento de 23,0% em relação à
receita de 2007. Mesmo com o agravamento da crise financeira internacional a partir de setembro, a Sadia
obteve a maior receita anual de sua história.
O crescimento da receita está relacionado à capacidade de gestão da Sadia, ao bom desempenho do volume de
industrializados comercializado tanto no mercado interno quanto no externo, ao de aves no mercado externo,
e à alta dos preços praticados nos segmentos e mercados em que atua.
O volume total comercializado, em 2008, alcançou 2,3 milhões de toneladas, um aumento de 8,3% em relação
ao de 2007. O mercado interno obteve um aumento de 12,2%, dentro do guidance de 12% a 14% definido
para 2008, e o mercado externo, de 5,0%, aquém do guidance, em decorrência da desaceleração das
exportações a partir do quarto trimestre de 2008, devido à crise de crédito mundial. Já a receita bruta no
mercado interno cresceu 24,2% em 2008, totalizando R$6,6 bilhões, resultado das inovações e ações que
mantiveram a Sadia próxima do mercado consumidor, e garantiram a liderança de produtos resfriados e
congelados. A receita bruta no mercado interno, representou 54,2% da receita total. A receita do mercado
externo totalizou R$5,6 bilhões, aumento de 21,7%, principalmente em função do maior consumo global de
aves e da expansão e melhor comercialização de industrializados e foi responsável por 45,8% da receita.
O segmento de industrializados foi o grande destaque de 2008, sendo responsável por 45,2% do volume e por
48,2% da geração da receita da Sadia. Em 2007, estas participações foram de 43,0% e de 46,6%,
respectivamente. Este desempenho é reflexo dos aumentos de 13,8% no volume e de 11,8% em preço médio,
o que totalizou uma receita R$5,9 bilhões em 2008. Tais resultados refletem o esforço comercial da Sadia e
foco em produtos de maior valor agregado.
O segmento de aves respondeu por 46,6% do volume total e por 39,0% da receita, que totalizou R$4,8 bilhões.
Já o volume comercializado cresceu 7,1% e a receita bruta, 24,9%, no comparativo anual. O aumento no
preço médio desta proteína foi de 16,8%, decorrente da maior comercialização de partes de aves, ou seja, da
melhora do mix.
O volume comercializado de suínos caiu 12,4% em relação ao ano de 2007 e a receita bruta aumentou 13,7%,
para R$762,0 milhões. Devido a uma menor oferta desta proteína no mercado, o aumento do preço médio
praticado foi próximo de 30,0%, tanto no mercado interno quanto no mercado externo.
No segmento de bovinos, a estratégia de focar em mercados mais lucrativos, restringindo o volume de venda,
ocasionado pela redução de oferta de animais para abate, resultou na queda de 2,0% nas vendas físicas em
relação a 2007, que foi recompensada pelo crescimento de 6,3% na receita bruta gerada (R$346,3 milhões),
devido ao aumento de 8,4% de preço médio em 2008.
Mercado Interno
O mercado interno registrou crescimento de 12,2% no volume total comercializado ao longo de 2008. A receita
evoluiu em 24,2%, alcançando R$6,6 bilhões, e o preço médio aumentou 10,7%. Este desempenho é decorrente de
diversos fatores, entre eles a força e o reconhecimento da marca Sadia em todos os segmentos em que atua, os
eficientes instrumentos de gestão, assim como a oferta de produtos desejados pelos clientes e a melhoria da renda
nacional. Reflexo de todos estes fatores é o aumento de participação de mercado nas categorias congelados,
resfriados e margarinas conforme abaixo.
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O segmento de produtos industrializados evoluiu significativamente em 2008, refletindo o empenho da Sadia
em conquistar e aumentar cada vez mais a sua participação neste negócio, assim como o bom resultado das
ações comerciais. Este segmento registrou um aumento de 13,1% nas vendas físicas e de 25,5% na receita
bruta, que totalizou R$5,2 bilhões e representou 78,8% da receita da Sadia no mercado interno em 2008. O
preço médio do segmento aumentou 11,0% devido ao esforço de repassar aumentos de preços ao longo do ano,
por conta da pressão dos custos, mais especificamente os dos grãos. Os destaques deste segmento foram os
resfriados, principalmente lingüiça, frios light e mortadela, e também os produtos congelados, com destaque
para hambúrguer e pratos prontos.
O segmento de aves apresentou leve queda de 0,3% no volume em comparação a 2007. Contudo, a receita
atingiu R$624,0 milhões, crescimento de 11,6%, e o preço médio aumentou 11,8%.
As vendas físicas de suínos evoluíram 9,8% em 2008, sendo este um dos segmentos que registraram maior
aumento em termos percentuais da receita em 2008: 42,9%, totalizando R$272,1 milhões, resultado,
principalmente, do acréscimo de 30,1% do preço médio.
O segmento de bovinos cresceu 118,5% em vendas físicas no ano de 2008, fruto da estratégia de ampliação da
base de clientes no mercado doméstico e exploração de parcerias para o desenvolvimento de produtos para o
atendimento ao mercado de Food Service, devido a limitação de exportar ao mercado da Comunidade
Européia após a restrição imposta às certificações de fazendas habilitadas a fornecer animais a União
Européia. A receita desta proteína alcançou R$112,1 milhões e evoluiu 100,3%, enquanto o preço médio
decresceu 8,4% devido ao ajuste de mix de venda elaborado para a exploração do mercado interno.
Mercado Externo
O desempenho da Sadia no mercado externo também foi favorável em 2008. Em relação ao ano anterior, as vendas
físicas foram 5,0% superiores e a receita, 21,7% maior. A receita bruta totalizou R$5,6 bilhões, e os preços médios
tiveram aumento de 15,9% em Reais e de 23,9% em Dólar. As principais regiões importadoras de produtos da
Sadia foram o Oriente Médio e a Europa, sendo o Oriente Médio o mercado que mais cresceu em relação a 2007.
O segmento de aves registrou um aumento de 8,2% no volume total comercializado e continua o mais
representativo em termos de participação na receita total deste mercado, passando de 70,8% em 2007 para
74,0% em 2008, e totalizando R$4,1 bilhões.
Os preços médios praticados registraram aumento de 17,6% em reais e de 23,5% em dólar, principalmente
pela melhora do mix, com as vendas superiores de partes de aves.
O aumento da comercialização do segmento de industrializados continuou a ser o foco da Sadia, uma vez que
tem maior valor agregado. No ano de 2008, as vendas físicas deste segmento cresceram 18,6%, e a receita bruta
aumentou 41,2% em relação à de 2007, perfazendo R$667,9 milhões, decorrente também do maior preço médio
praticado, de 19,2% em reais e de 25,2% em dólar. Os produtos que mais contribuíram para a receita deste
segmento foram os assados, os grelhados e os empanados. A principal região importadora de industrializados
continuou a ser a Europa, com destaque para as vendas ao Oriente Médio, Rússia e a Venezuela.
O volume comercializado do segmento de suínos em 2008 registrou queda de 21,3% em virtude do
redirecionamento desta proteína à produção de industrializados para comercialização, principalmente no
mercado interno. A receita totalizou R$489,7 milhões no ano, 2,1% superior à de 2007, e o preço médio,
devido à redução de oferta desta proteína no mercado, aumentou de 29,8% no seu preço médio em reais e de
36,3% em dólar.
As restrições impostas pela União Européia à carne bovina e a redução de demanda nos principais mercados
importadores, estimularam o redirecionamento dos produtos bovinos ao mercado interno, gerando queda de
26,3% no volume de exportação e queda de receita de exportação de 13,2%, acumulando R$234,2 milhões.
Porém o ajuste de mix possibilitou elevação do preço médio em reais de 17,8% superior ao de 2007, e em
dólar, 23,7%.
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Produtos Industrializados
O segmento de produtos industrializados foi o principal vetor de crescimento do mercado doméstico,
representando 78,8% das receitas do mercado doméstico. Esse resultado reflete os esforços da Sadia para
adaptar sua linha de produtos, com o objetivo de satisfazer a demanda por itens diferenciados e liderança em
vários segmentos. Este segmento registrou um aumento de 13,1% nas vendas físicas e de 25,5% na receita
bruta, que totalizou R$5,2 bilhões e representou 78,8% da receita da Sadia no mercado interno em 2008. O
preço médio do segmento aumentou 11,0% devido ao esforço de repassar aumentos de preços ao longo do ano,
por conta da pressão dos custos, mais especificamente os dos grãos. Os destaques deste segmento foram os
resfriados, principalmente lingüiça, frios light e mortadela, e também os produtos congelados, com destaque
para hambúrguer e pratos prontos.
O volume dos produtos industrializados no mercado de exportação totalizou 131,6 milhares de toneladas,
representando um aumento de 18,6% em relação a 2007, enquanto que o aumento na receita desse segmento
foi de 41,2% (para R$667,8 milhões), refletindo um aumento de 19,1% no preço médio em reais desse
segmento, em comparação com 2007. Os produtos que mais contribuíram foram produtos empanados,
grelhados e assados. A principal região importadora continua a ser a Europa. Os destaques de vendas foram
Oriente Médio, Rússia e Venezuela.
Aves
Com o redirecionamento da produção de aves para o mercado internacional, os volumes vendidos no Brasil
diminuíram 0,3%, para 131,7 milhares de toneladas em 2008. Esse segmento representou 9,4% do total de receita
interna, uma leve queda em relação ao ano anterior, que era de 10,5%. A menor oferta direcionada ao mercado interno
levou a um aumento de 11,9% no preço médio desse segmento, gerando uma receita de R$624,3 milhões,
correspondendo a um aumento de 11,6% em relação ao ano anterior.
O principal segmento de exportação da Sadia é o de aves, que responde por 74,0% do total da receita de
exportação. Os volumes de exportação de aves aumentaram 8,2% em relação ao ano anterior, com
953,0 milhares de toneladas embarcadas. As receitas também aumentaram 27,2% em relação ao ano anterior,
para R$4,1 bilhões. Uma demanda mais forte por carne de aves no mercado externo resultou em um aumento
de 17,6% no preço médio em reais do segmento.
Suínos
O segmento de suínos também registrou crescimento no volume comercializado no mercado interno, devido
ao redirecionamento das exportações. As vendas de suínos no mercado interno cresceram 9,8% em 2008, para
48,0 milhares de toneladas. O crescimento na receita desse segmento foi de 42,9%, com um aumento no preço
médio de 30,2%. Em 2008, a participação de suínos no volume comercializado total permaneceu em 4,3%,
como em 2007. A contribuição desse segmento na receita interna total aumentou para 4,1%, comparado a
3,6% em 2007.
Em 2008, o segmento registrou um decréscimo nas vendas para o mercado externo de 21,3%, de
108,9 milhares de toneladas em 2007 para 85,7 milhares de toneladas em 2008, devido ao redirecionamento
dessa proteína para produção de produtos industrializados, particularmente para vendas no mercado interno.
O preço médio de suínos embarcados aumentou 29,7% em Reais devido à redução da oferta dessa proteína
para o mercado. Isso resultou em um aumento de 2,1% na receita de exportação desse segmento, para
R$489,7 milhões.
Bovinos
Em 2008, as receitas desse segmento aumentaram 100,2% no mercado doméstico, comparado a 2007, de
R$56,0 milhões para R$112,1 milhões, sendo que 21,0 milhares de toneladas foram vendidas no mercado
interno, comparado a 9,6 milhares de toneladas em 2007. Tal aumento deve-se ao redirecionamento para o
mercado interno.
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No mercado de exportação, o segmento de carne bovina decresceu 13,2% para to R$234,2 milhões e o volume de
vendas decresceu 26,3% para 35,1 milhares de toneladas comparado a 2007. Essa redução ocorreu basicamente devido
a restrições impostas pela União Européia às importações de carne bovina e à redução da demanda por carne bovina.
Receita Operacional Líquida
A Sadia obteve receita líquida de R$10,7 bilhões em 2008, crescimento de 23,2% em relação a 2007 devido,
principalmente, à evolução das vendas físicas e dos preços praticados tanto no mercado interno quanto no mercado
externo. O melhor mix de produtos comercializados em partes de aves e o aumento das vendas em produtos
industrializados no mercado externo também contribuíram para os resultados obtidos.
Deduções de Vendas e Imposto sobre as Vendas
Em 2008, as deduções de vendas e imposto sobre vendas aumentaram 21,8% quando comparadas a 2007, para
R$1,5 bilhão. O índice de deduções de vendas e do imposto de valor agregado como porcentagem das vendas
brutas foi de 13,6% em 2008 e de 13,8% em 2007.
Custo dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos aumentou 28,5% comparado a 2007 e o custo por tonelada vendida aumentou 17,6%
comparado a 2007, decorrente, principalmente, do aumento do preço da soja e do milho no mercado brasileiro.
Despesas de Vendas
A proporção de despesas de vendas sobre receita operacional líquida em 2008 foi de 16,1%, comparado a
16,8% em 2007, resultado da maior diluição de despesas fixas.
Despesas Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas alcançaram R$139,2 milhões em 2008, equivalentes a 1,3% da receita
líquida, e refere-se principalmente ao aumento com despesas com consultorias vinculadas a projetos
estratégicos comparado a 1,1% em 2007.
Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas
Outros resultados operacionais líquidos responderam por um prejuizo de R$17,6 milhões em 2008 que se
refere a baixas por obsolescência comparado a um prejuizo de R$4,7 milhoes em 2007 pelos mesmos motivos.
Despesas Financeiras
A despesa de juros em 2008 foi de R$324,4 milhões, um aumento de 35,2% comparado a R$240,0 milhões
em 2007 devido, principalmente, ao aumento da dívida líquida em 2008, resultante das perdas com
instrumentos derivativos. As perdas com instrumentos derivativos totalizaram R$2.551,2 milhões em 2008,
enquanto que em 2007 foram de R$15,0 milhões.
Receitas Financeiras
Em 2008, a Sadia apresentou uma receita financeira de R$828,8 milhões, comparado a uma receita financeira
de R$165,8 milhões em 2007. A principal razão para esse aumento foi a variação cambial positiva sobre
investimentos no exterior.
Imposto de Renda
A Sadia reportou receita com imposto de renda e contribuição social de R$702,8 milhões em 2008, contra
despesa de R$100,0 milhões em 2007.
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Lucro líquido/Prejuízo
A Sadia apresentou R$2,5 bilhões de prejuízo em 2008, devido a perdas com variação cambial em operações
de hedge e dívidas denominadas em Dólar e lucro líquido de R$768,4 milhões em 2007.
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007, EM COMPARAÇÃO AO
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 (OS NÚMEROS FINANCEIROS A
SEGUIR, RELATIVOS AO ANO DE 2007, FORAM AJUSTADOS CONSIDERANDO AS
DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.638)
Receita Operacional Bruta
Em 2007, a receita operacional bruta da Sadia foi de R$9.910,0 milhões, a maior da história da Sadia até
então, 24,8% acima da receita operacional bruta de 2006. Os volumes de vendas alcançaram 2,1 milhões de
toneladas, um aumento de 13,4% quando comparado a 2006.
O desempenho do setor em 2007 foi marcado pela aumento no consumo de frango em todo o mundo, pelo
embargo russo às importações de carne suína brasileira, pela desvalorização de 11,0% do real brasileiro em
relação ao dólar e por uma forte demanda interna.
Esses fatores resultaram em um aumento de 32,7% nas receitas de exportação comparadas aos níveis de 2006
e em um aumento de 18,7% nas receitas internas em 2007, em comparação ao ano anterior.
Mercado Interno
No mercado interno, o volume de vendas chegou a 998,4 milhares de toneladas, um crescimento de 7,5%
sobre o ano anterior. Mantendo-se a tendência verificada em 2006, os produtos industrializados lideraram
as vendas no mercado interno, em linha com a estratégia da Sadia de concentrar o foco em itens de maior
valor agregado.
As receitas operacionais brutas foram de R$5,3 bilhões em 2007, no mercado interno, representando um
aumento de 18,7% em relação a 2006.
O aumento significativo em receitas e volumes resultou principalmente de uma estratégia baseada na diversificação
dos canais de vendas, lançamento de novos produtos melhor adequados ao poder de compra do consumidor e
melhoria na alavancagem da atração das marcas da Sadia para o consumidor.
Mercado Externo
As vendas para o mercado de exportação aumentaram de 2006 para 2007 em termos de volumes e receitas. Os
embarques totalizaram 1.148,3 milhares de toneladas, representando um aumento de 19,1%. A receita bruta
de exportação de R$4,6 bilhões em 2007 representou um aumento de 32,7% em relação aos níveis de 2006.
No Oriente Médio, a Sadia manteve sua tradicional presença nas principais áreas da região, onde é líder de
mercado e sua marca é reconhecida. Os países do Oriente Médio consomem principalmente aves inteiras de
baixo peso (até 1,3kg) e produtos industrializados. As exportações para o Oriente Médio responderam por
21,8% das receitas de exportação. A Europa, que respondeu por 27,8% das exportações, é um grande
comprador de cortes de aves e produtos industrializados. Em relação à Eurásia, que compreende a região do
Cáucaso e da Rússia, a Sadia exportou principalmente cortes de aves e suínos, bem como produtos
industrializados. Essa região representou 20,9% do total de exportações. As principais exportações para a
Ásia, que responderam por 15,3% de toda a receita de exportação, foram de cortes especiais de aves, carcaças
e cortes suínos. Nas Américas, as vendas estão concentradas principalmente em produtos industrializados,
partes de aves e aves inteiras. As Américas responderam por 14,2% da receita de exportações.
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Produtos Industrializados
As vendas de produtos industrializados foram o principal vetor do crescimento no país, representando 78,0%
da receita do mercado interno. Esse resultado reflete os esforços da Sadia para adaptar sua linha de produtos,
com o objetivo de satisfazer a demanda por itens diferenciados e liderança em vários segmentos. Essa
estratégia possibilitou um crescimento de 12,4% no volume de vendas e de 18,1% na receita operacional bruta.
O preço médio desse segmento aumentou 5,0% quando comparado ao preço médio de 2006, devido a um
esforço de repasse de preços.
O volume dos produtos industrializados no mercado de exportação totalizou 111,0 milhares de toneladas,
representando um aumento de 45,1% em relação a 2006, enquanto que o aumento na receita desse segmento
foi de 29,1% (para R$473,0 milhões), refletindo uma redução de 11,1% no preço médio em reais desse
segmento, em comparação com 2006. A receita não aumentou tão acentuadamente em proporção ao aumento
no volume devido à desvalorização do dólar em relação ao real, que foi de 11,0% em relação a 2006.
Aves
Com o redirecionamento da produção de aves para o mercado internacional, os volumes vendidos no Brasil
diminuíram 15,1%, para 132,0 milhares de toneladas em 2007. Esse segmento representou 10,5% do total de receita
interna, uma leve queda em relação ao ano anterior. A menor oferta direcionada ao mercado interno levou a um
aumento de 33,9% no preço médio desse segmento, gerando uma receita de R$559,4 milhões, correspondendo a
um aumento de 13,6% em relação ao ano anterior.
O principal segmento de exportação da Sadia é o de aves, que responde por 70,8% do total da receita de
exportação. Os volumes de exportação de aves aumentaram 15,5% em relação ao ano anterior, com
880,8 milhares de toneladas embarcadas. As receitas também aumentaram 35,1% em relação ao ano anterior,
para R$3,3 bilhões. Uma demanda mais forte por carne de aves no mercado externo resultou em um aumento
de 17,0% no preço médio em reais do segmento.
Suínos
O segmento de suínos também registrou crescimento no volume comercializado no mercado interno devido ao
redirecionamento das exportações. As vendas de suínos no mercado interno cresceram 6,7% em 2007, para
43,8 milhares de toneladas. O crescimento na receita desse segmento foi de 23,2%, com um aumento no preço médio
de 15,5%. Em 2007, a participação de suínos no volume comercializado total permaneceu em 4,4%, como em 2006. A
contribuição desse segmento na receita interna total foi de 3,6%, pouco acima de 2006, quando foi de 3,4%.
Em 2007, a Rússia, maior destino dos embarques de suínos da Sadia, ainda não havia retomado as compras de
todos os estados onde a Sadia possui unidades produtivas de suínos. Inicialmente, em 2005, o embargo foi
decretado para todos os Estados do Brasil, mas, posteriormente, foi suspenso para os Estados de Rio Grande
do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. Em 2007, o segmento registrou um aumento nas vendas de
33,8%, de 81,4 milhares de toneladas em 2006 para 108,9 milhares de toneladas. O preço médio de suínos
embarcados apresentou uma leve queda no período, de 4,8% (16,3% quando medido em dólares). O resultado
foi um aumento de 27,4% na receita de exportações desse segmento, para R$R$479,5 milhões.
Bovinos
O segmento de carne bovina, em que a Sadia retomou a produção no final de 2005, cresceu bastante em 2007,
quando comparado a 2006.
Os volumes vendidos no mercado interno, de 9,6 milhares de toneladas, levaram ao mais alto crescimento nas
receitas operacionais brutas, para R$56,0 milhões, um aumento de 37,9% em relação a 2006.
No mercado de exportação, o segmento de carne bovina cresceu para to R$269,9 milhões em receitas brutas, e
em volumes, para 47,6 milhares de toneladas.
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Deduções de Vendas e Imposto sobre as Vendas
As deduções de vendas e imposto sobre as vendas totalizaram R$1.201,8 milhões em 2007, um aumento de
13,0% quando comparado a 2006. O índice de deduções de vendas e do imposto de valor agregado como
porcentagem das vendas brutas foi de 13,8% em 2007 e de 15,5% em 2006.
Custo dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos aumentou 21,7% quando comparado a 2006 e o custo por tonelada aumentou
7,3% quando comparado a 2006. Isso foi devido principalmente ao aumento, no mercado brasileiro, dos
preços do milho e da soja, os principais componentes da estrutura de custo da Sadia.
Despesas de Vendas
A relação entre as despesas com vendas e a receita operacional líquida em 2007 alcançou 16,8%, comparado
com 18,7% em 2006, resultante principalmente de um aumento na receita operacional líquida, que diluiu as
despesas de vendas.
Despesas Gerais e Administrativas
A relação entre despesas gerais e administrativas e receitas operacionais líquidas foi de 1,3% em 2007,
comparado com 1,0% em 2006, com um aumento absoluto de R$42,3 milhões.
Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas
Outros resultados operacionais líquidos responderam por um prejuízo de R$4,7 milhões em 2007, comparado
com um ganho de R$53,1 milhões em 2006.
Em 2007, a Sadia obteve reconhecimento da decisão final, transitada em julgado, em dois processos ajuizados
contra o Estado, questionando a cobrança de Funrural sobre a sua produção de aves, entre janeiro de 1983 e
novembro de 1988. A Sadia contabilizou o crédito tributário de R$26,5 milhões, o que, líquido dos honorários
advocatícios, representou um ganho de R$22,0 milhões.
Despesas financeiras
A despesa financeira em 2007 foi de R$33,8 milhões, 82,2% abaixo do valor de R$190,2 milhões de 2006. A
principal razão para essa redução foram as variações cambiais, que representaram uma variação de
R$298,7 milhões de 2007 em relação a 2006.
Receitas Financeiras
A receita financeira em 2007 foi de R$165,8 milhões, 33,7% abaixo do valor de R$250,1 milhões em 2006. A
Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, controlada integral da Sadia, alienou parcialmente as
participações no capital social da Bovespa Holding S.A., em outubro de 2007, e da Bolsa de Mercadorias &
Futuro (BM&F), em dezembro, no âmbito da oferta pública inicial, obtendo lucro antes dos impostos no valor
de R$165,7 milhões.
Imposto de Renda e Contribuição Social
A Sadia reportou despesas com imposto de renda e contribuição social de R$100,0 milhões em 2007,
contra R$39,2 milhões em 2006. Esse aumento resultou principalmente do lucro real mais alto em 2007,
comparado a 2006.
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Lucro líquido
O lucro líquido da Sadia atingiu R$768,4 milhões em 2007, indicando um aumento de 104,0% em
comparação ao resultado de 2006, em conseqüência principalmente de maiores volumes de exportação de
aves, em conseqüência da demanda mundial e o enfoque na venda de produtos com maior valor agregado,
tanto no mercado interno como no mercado de exportação.
LIQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL
As principais necessidades de caixa da Sadia incluem: (i) amortização de dívidas; (ii) investimentos em ativo
imobilizado, aumentando os níveis de eficiência e otimização de processos; e (iii) pagamento de dividendos e juros
sobre o capital próprio para os acionistas. As principais fontes de liquidez da Sadia têm tradicionalmente consistido de
caixa gerado por suas operações e financiamentos de curto e longo prazos.
A Sadia emitiu, em 2007, US$250.000.000 em Eurobonds, com cupom de 6,875% e vencimento em 2017
(vencimento de 10 anos). A Sadia usou esse valor para amortizar, principalmente, as dívidas de curto prazo,
cupons de valores mais altos e para financiar os investimentos de capital incluídos no orçamento de 2007.
No final de 2008, a Sadia tinha uma dívida total financeira em aberto no valor de R$8.549,1 milhões e uma
dívida líquida financeira de R$5.265,1 milhões comparado a R$3.668,4 milhões e R$1.180,9 milhões, em
2007, respectivamente.
O aumento da dívida da Sadia em 2008 comparado a 2007 deve-se ao aumento com despesas com capital,
perdas com derivativos resultante da apreciação do Dólar contra o Real e desconto em ativos financeiros
devido à crise financeira global.
Em 2008, a Sadia contraiu empréstimos no valor de aproximadamente US$170,0 milhões na forma de
financiamento à exportação, tendo um cupon médio de Libor mais 1,70%, com vencimento entre 2011 e 2013.
Tais empréstimos foram usados para financiar as operações do mercado externo. A fim de aumentar a
capacidade de produção e modernizar algumas plantas, a Sadia também obteve R$471,2 milhões do BNDES,
sendo que 80% deste valor está atrelado à TJLP e 20% é indexado pela média ponderada da variação das
taxas de câmbio negociadas pelo BNDES – UMBNDES mais 3,3%, com vencimento em 2015.
Em setembro de 2008, a Sadia contraiu empréstimo no valor total de R$1.736,7 milhões em notas de crédito à
exportação (NCE) e capital de giro, com taxa média de juros de 130% do CDI. As NCE vencem em setembro
de 2009 e abril de 2010 (venceria em outubro de 2009, mas foi prorrogado). O empréstimo para capital de
giro no valor de R$75,0 milhões, teve parte de seu valor (R$30,0 milhões) vencido em março de 2009 e o
restante (R$45,0 milhões) foi renovado para setembro de 2009. O empréstimo para capital de giro no valor de
R$350,0 milhões venceria em março de 2009, mas foi renovado como ACC, tendo seu montante convertido
para Dólar e vencimento prorrogado para março de 2010. A Sadia utilizou tais recursos principalmente para
solucionar problemas de falta de liquidez resultantes das perdas com marcação a mercado relacionadas à
parcela substancial dos derivativos em moeda estrangeira, que resultaram da apreciação do Dólar contra o
Real. Em particular, a Sadia utilizou tais recursos para depósito de margens, para garantias adicionais e/ou
liquidar parte desses instrumentos derivativos com suas contrapartes.
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais totalizou R$20,2 milhões, R$1.383,5 milhões e R$270,0 milhões
para os períodos encerrados em 31 de dezembro de 2008, 2007 e 2006, respectivamente.
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O caixa líquido obtido com atividades de investimento somou R$1.240,3 milhões, R$1.211,7 milhões e
R$1.193,5 milhões nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2008, 2007 e 2006, respectivamente. No final
do exercício, o caixa e equivalente de caixa totalizaram R$1.483,4 milhões em 2008, R$213,6 milhões em
2007, R$37,8 milhões em 2006.
Fluxo de Caixa Consolidado
2007
2006
(Em milhões de R$)
20,2
1.383,5
270,0

2008
Caixa de atividades operacionais, líquido ......................................
Caixa gerado por (usado em) atividadesde
investimento, líquido...................................................................
Caixa gerado por (usado em) atividades de
financiamento, líquido.................................................................
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ...................

(1.240,3)
2.703,5
1.483,4

(1.211,7)
41,8
213,6

(1.193,5)
961,3
37,8

As variações que ocorreram no caixa líquido em 2008, em comparação com 2007, foram:
Variações em 2008, em relação a 2007:
Caixa de atividades operacionais, líquido
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais totalizou R$20,2 milhões em 2008, comparado a
R$1.383,5 milhões em 2007. Essa variação ocorreu principalmente devido a:
•

perdas no valor de R$2.365,8 milhões em perdas cambiais, líquidos em conseqüência dos resultados de
hedging da Sadia, e foram influenciadas pela valorização média de 31,9% do Dólar contra o Real em 2008;

•

aumento em contas a receber de clientes no montante de R$303,9 milhões em 2008, devido à estratégia
da Sadia de aumentar as vendas por ano e à desvalorização do Real contra o Dólar de 31,9%, que afetou
quase 30% dos recebíveis da Sadia que são indexados ao Dólar;

•

aumento nos estoques no valor de R$682,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2008 em
relação ao ano anterior, devido a um aumento nos preços do grão, bem como a um aumento dos estoques de
produtos devido a baixa demanda, especialmente no mercado externo, causado pela crise financeira global.

Caixa Gerado por ou Usado em Atividades de Investimento, Líquido
O caixa gerado por ou usado em atividades de investimento totalizou R$1.240,3 milhões comparado a
R$1.211,7 milhões em 2007. O aumento deve-se a compras de propriedades, plantas e equipamentos no valor
de R$1.710,6 milhões, a fim de expandir a capacidade de produção da Sadia.
Caixa Gerado por ou Usado em Atividades de Financiamento, Líquido
O caixa gerado por ou usado em atividades de financiamento totalizou R$2.703,5 milhões em 2008
comparado a R$41,8 milhões em 2007. O aumento deve-se à celebração de novos empréstimos no valor
líquido de R$3.582,1 e a valores a pagar de contratos futuros de R$666,6 milhões.
Variações em 2007, em relação a 2006:
Caixa de atividades operacionais, líquido
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais totalizou R$1.383,5 milhões e R$270,0 milhões nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2007 e 31 de dezembro de 2006, respectivamente. Essa variação ocorreu
principalmente devido ao aumento no lucro líquido resultante da forte demanda mundial por aves e a alta demanda
por produtos processados tanto no mercado interno como externo.
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O ganho de resultado de instrumentos derivativos de R$191,6 milhões foram uma conseqüência dos resultados
de hedging da Sadia, que visavam compensar os prejuízos nas receitas de exportação da Sadia e foram
influenciadas pela desvalorização média de 11,0% do dólar contra o real em 2007, comparado com 2006.
A redução em contas a receber de clientes foi de R$192,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de
2007 e essa variação ocorreu devido a estratégia da Sadia de aumentar o limite dos contratos de compras a
receber para USD200 milhões.
Os estoques tiveram aumentos no valor de R$84,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2007,
devido a um aumento nos preços do grão, o que aumentou o preço dos estoques.
Caixa Gerado por ou Usado em Atividades de Investimento, Líquido
O caixa gerado por ou usado em atividades de investimento totalizou R$1.211,7 milhões em 2007, comparado
a R$1.193,5 milhões em 2006.
O aumento deve-se a compras de propriedade, plantas e equipamentos no valor de R$1.048,6 milhões.
Caixa Gerado por ou Usado em Atividades de Financiamento, Líquido
O caixa gerado por ou usado em atividades de financiamento totalizou R$41,8 milhões em 2007, comparado a
R$961,3 milhões em 2006. Empréstimos contraídos e empréstimos pagos representaram um acréscimo de
R$182,4 milhões em 2007.
Endividamento e Estratégia Financeira
Os empréstimos contraídos pela Sadia destinam-se basicamente ao financiamento de exportações e
investimentos em ativo fixo e capital de giro, para a modernização e atualização tecnológica das plantas,
capital de giro e, dependendo das condições do mercado, investimentos financeiros.
No final de 2008, o total da dívida financeira com incidência de juros da Sadia era R$8.549,1 milhões,
representando um aumento de 133%, em comparação com a dívida total de R$3.668,4 milhões em 31 de
dezembro de 2007. Em termos de distribuição do total de vencimentos da dívida, em 2008, 51,3%
correspondeu a dívida de longo prazo, comparado com 46,6% em 2007 e em termos de proporção entre
moedas, 59,8% do total da dívida era denominada em Dólar e 40,2% em Real, enquanto que em 2007, 65,1%
do total da dívida era denominada em Dólar e 34,9% em Real.
No final de 2008, os ativos financeiros da Sadia totalizavam R$3.779,6 milhões, um aumento de 32,0% em
comparação a R$2.863,7 milhões em 31 de dezembro de 2007. Da distribuição do total de vencimentos da
dívida financeira, em 2008, 48,7% era de curto prazo, enquanto que em 2007, essa porcentagem era de 26,7%.
O perfil da dívida financeira da Sadia em 31 de dezembro de 2007 e 2008 e em 31 de março de 2009 era o
seguinte:
2007

2008
31.03.2009
(Em milhões de R$)

Dívida de curto prazo mais parcela do circulante da
dívida de Longo Prazo ..................................................................................
Dívida de Longo prazo .....................................................................................
Total da Dívida ...............................................................................................

980,3
2.688,1
3.668,4

4.164,4
4.384,7
8.549,1

4.272,2
3.734,9
8.007,1

Caixa e Equiv. Caixa ........................................................................................
Aplicações Financeiras Curto Prazo .................................................................
Aplicações Financeiras Longo Prazo................................................................
Total de Caixa e Aplicações Financeiras ......................................................

680,7
2.002,9
180,1
2.863,7

2.164,0
1.345,3
270,3
3.779,6

1.360,4
845,9
159,9
2.366,2
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A Sadia possui um acordo de venda de seus recebíveis internos para uma entidade com fins especiais, constituída
como fundo de investimentos. Os recebíveis vendidos estão sujeitos a uma taxa de desconto que não deve ser
inferior a 95,0% da taxa média dos Certificados de Depósito Interbancário brasileiros (13,61% a.a. em 31 de
dezembro de 2008). O patrimônio líquido do fundo em 31 de dezembro de 2008 era de R$334,5 milhões e em 31
de dezembro de 2007 de R$347,8 milhões. Em 2008, a Sadia obteve resultados de caixa de R$4,2 milhões
(R$3,4 milhões em 2007) com a venda de recebíveis com origem no mercado interno e contraiu despesas de juros
de R$32,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2008 (R$28,0 milhões em 2007).
Em 24 de setembro de 2008, a Sadia emitiu uma Nota de Crédito à Exportação (“NCE”) no valor de
R$911,7 milhões em favor do Banco do Brasil S.A., com encargos equivalentes a 125% do CDI, com garantia
de hipotecas imobiliárias, penhor agrícola e cessão de crédito. Os recursos emitidos por meio de tal NCE
foram destinados para capital de giro e o vencimento do título ocorrerá em 24 de setembro de 2009. O valor
em aberto da NCE era de R$789,1 milhões em 31 de março de 2009.
O Concórdia Foreign Investment Fund, SPC – Class A Shares contratou certas operações com derivativos,
ocasionando num resultando negativo de US$16,1 milhões em 31 de março de 2009. As operações celebradas com
bancos estrangeiros por prazos que variam de 19 a 72 meses possuem vencimento entre julho de 2009 e dezembro
de 2013. Estas operações são representadas por confirmações e regidas pelas regras do ISDA Master Agreement. O
patrimônio líquido de referido fundo, em 31 de março de 2009, esse de US$76,4 milhões.
A Sadia possui convênios com: (i) Unibanco – União de Bancos Brasileiros; (ii) Banco Bradesco S.A.; (iii)
Banco Cooperativo Sicredi S.A.; (iv) Banco do Brasil S.A.; (v) Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
S.A.; e (vi) Banco ABN Amro Real S.A. Segundo tais convênios, com o intuito de desenvolver o negócio dos
integrados, os bancos se comprometem a otimizar a concessão de financiamento aos integrados indicados pela
Sadia, e esta, por sua vez, se compromete a figurar como fiadora de todos os integrados indicados, e a
incentivar a busca por financiamento bancário. Em 31 de março de 2009, o valor total das linhas de crédito
objeto destes convênios era de R$1,1 bilhão. A Sadia não recebe nenhuma parcela das quantias desembolsadas
aos integrados, tampouco figura como parte nos contratos que estes celebram diretamente com os bancos.
Dívida de curto prazo
No curso normal das operações, os valores com vencimento a curto prazo poderão ser liquidados ou
renegociados para o período seguinte.
Em 2008, as notas de crédito à exportação, no valor de R$1.065,5 milhões (R$0,0 milhões em 2007) eram
expressas em Reais atreladas à variação de 121,2% do CDI e empréstimos para capital de giro no valor de
R$443,3 milhões denominados em Reais, dos quais R$365,3 milhões estão sujeitos à variação de 100% do
CDI mais juros de 3,0% a.a. e R$78,0 milhões estão sujeitos a 108% do CDI.
O capital de giro com origem em bancos comerciais está relacionado, principalmente, a financiamentos de exportações
e adiantamentos pré-exportação, dos quais R$2,0 milhões em 2008 (R$449,9 milhões em 2007) eram expressos em
dólares mais juros de 4,75% a.a. a 5,47% a.a. e cupons de taxa fixa de 7,5% a 12,0% a.a. em 31 de março de 2009. Os
contratos que formalizam esses financiamentos, com vencimentos entre 2009 e 2014, são garantidos por notas
promissórias, aval, hipotecas imobiliárias e, em geral, possuem cláusulas que condicionam alterações societárias da
Sadia e suas subsidiárias ao prévio consentimento da respectiva instituição financeira credora.
ACCs e ACEs. A Sadia possui empréstimos de curto prazo para pagamento antecipado de exportação
denominados Adiantamentos de Contratos de Câmbio, ou “ACCs”, e empréstimos para exportação
denominados Adiantamentos de Contratos de Exportação, ou “ACEs”. Os regulamentos do Banco Central
permitem que empresas obtenham financiamento de curto prazo nos termos dos ACCs com vencimento no
prazo de até 360 dias a contar da data de embarque programado das exportações, ou financiamento de curto
prazo nos termos dos ACEs com vencimento no prazo de até 90 dias a contar da data do efetivo embarque das
exportações, em ambos os casos junto a banco brasileiros, mas denominados em dólares. Possuíamos ACCs
no valor principal total em aberto de R$1.798,4 milhões. Os ACCs da Sadia eram remunerados à taxa média
de 5,47% em 31 de dezembro de 2008.
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Em 31 de dezembro de 2008, as taxas de juros médias ponderadas incidentes sobre empréstimos e
financiamentos de curto prazo eram de 9,59% a.a. em 31 de dezembro de 2008 e 6,30% a.a. em 31 de
dezembro de 2007.
Dívida de longo prazo
31 de dezembro de
2007
2008
31.03.2009
(Em milhares de R$)
Dívida externa (expressa em dólares):
Financiamento de exportações, composto de adiantamento de pagamento, no
valor de R$329.496 em parcelas com vencimento até 2013, dos quais R$94.812 sujeitos à
variação da Libor para 6 meses (3,09% em dezembro de 2008, mais juros de 1,75% a.a. e
R$234.684 sujeitos à variação da Libor para 3 meses (2,39% em dezembro de 2008, mais
juros de 0,6% a.a.) uma linha de financiamento com foco no incentivo ao comércio
internacional no valor de R$1.747.158, sujeito à variação da Libor para seis meses (3,28%)
mais juros de 1,17% a.a., garantido por notas promissórias ou avais. ......................................... 1.274.479

2.076.654

1.943.035

445.869

588.267

592.727

151.080

274.269

265.813

6.312
1.877.740

138.517
3.077.707

126.742
2.928.317

Nota de crédito a exportação, com vencimentos entre 2009 e 2010, dos quais R$1.065.477
estão sujeitos à variação de 121,22% do CDI e R$320.730 estão sujeitos a 90% da variação
do CDI, garantidas por hipoteca de imóveis e penhor de equipamentos no valor de
R$758 milhões. ............................................................................................................................

–

1.386.207

1.234.341

Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES – linhas de crédito para
investimentos e exportações, com vencimentos entre 2007 e 2019, com a seguinte composição:
FINAME no valor de R$2.374, sujeito à taxa de juros de longo prazo – TJLP (6,25% a.a. em
dezembro de 2008) e juros de 2,25% a.a.; FINEM no valor de R$1.128.822, sujeito a TJLP e juros
de 3,11% a.a.; com garantia de títulos hipotecários e hipotecas imobiliárias e BNDES Exim Préembarque no valor de R$36.668 sujeitos a TJLP e juros de 2,64% a.a. garantidos por notas
promissórias. ..............................................................................................................................................

873.870

1.167.864

1.150.033

PESA – Programa Especial de Subsídio ao Agronegócio, pagável em parcelas com vencimento de
2009 a 2020, sujeito a variação do IGP-M, mais taxa de juros de 9,89% a.a., garantido por
investimentos em títulos públicos (CTN) e avais. ...................................................................................

144.935

162.176

156.564

Outros, sujeitos a taxas de juros de 1,0% a 12,0% a.a. ...................................................................

17.093

12.562

10.706

2.913.638

5.806.516

5.480.386

Fundos captados no mercado internacional de capitais através da emissão de bônus para
pagamento em 2017, com juros de 6,88% a.a., emitidos pela Sadia Overseas Ltd. e
garantidos por endosso da Sadia. .................................................................................................
Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, a pagar entre 2009 e
2019, como segue: FINEM, no valor de R$262.539, sujeito à média ponderada da variação
das taxas de câmbio negociadas pelo BNDES – UMBNDES e à taxa de juros fixa de 2,31%
a.a.; e BNDES Exim, no valor de R$11.730, sujeito à média ponderada da variação das
taxas de câmbio negociadas pelo BNDES – UMBNDES e à taxa de juro fixa de 8,69% a.a.,
garantidas por notas promissórias. ...............................................................................................
Financiamento da IFC – International Finance Corporation em moeda estrangeira, para
investimentos em ativo imobilizado, sujeito a juros pela taxa fixa de 11,4% a.a., com
garantia de hipotecas imobiliárias.................................................................................................
Dívida local (expressa em Reais):

Menos parcela corrente de empréstimos e dívidas de longo prazo..................................................

(225.523)

Parcela de longo prazo...................................................................................................................... 2.688.115

(1.421.771)

(1.745.520)

4.384.745

3.734.866

Em 31 de março de 2009, os vencimentos da dívida de longo prazo eram como segue:
(em milhares de reais)
2010 ...............................................................................................................................................
2011 ...............................................................................................................................................
2012 ...............................................................................................................................................
2013 ...............................................................................................................................................
Depois dessa data ..........................................................................................................................
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609.990
809.857
650.965
581.367
1.082.687
3.734.866

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, PATENTES E LICENÇAS
A Sadia investiu R$7,3 milhões, R$11,1 milhões, R$12,4 milhões nos exercícios findos em 31 de dezembro de
2008, 2007 e 2006, respectivamente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Durante o ano de 2008, a Sadia
lançou no mercado brasileiro 31 novos produtos, principalmente nas linhas de pratos prontos, lanches para
aquecimento (hot-pockets), pizzas de microondas, margarinas, produtos empanados de aves, presuntos e
sobremesas, bem como melhorias nos processos e produtos existentes. No mercado externo, a Sadia lançou 121
novos produtos em varejo, contas globais, indústria e serviços de alimentação nos mercados Europeu, Américas,
Oriente Médio, África, Ásia e Euroasia.
Em harmonia com o programa de sustentabilidade, foi elaborado um projeto de embalagem que reduz o
consumo de papelão em cerca de 20% por meio de automação na confecção de caixas corrugadas.
A Sadia possui quatro patentes no Brasil com extensão para dez países no exterior e também dez desenhos
industriais com extensão para um país no exterior.
Na criação de matrizes, a P&D trouxe benefícios para a área de produção de animais, melhorando a qualidade da
carne o processo de produção e reduzindo as taxas de conversão de ração. No período de 1975 a 2007, a duração do
ciclo de produção de aves foi reduzida de 59,3 dias para 33,5 dias para cada ave de 1,7kg. Durante o mesmo
período, o peso da ave no abate aumentou de 1,7 kg para 2,2 kg. De maneira similar, a taxa de conversão de ração
diminuiu de 2,4 kg de ração para 1,7 kg por quilo de ave.
No período de 1975 a 2008, a duração do ciclo de produção de suínos foi reduzida de 179 dias para 140 dias para
cada animal de 100 kg. Durante o mesmo período, o peso do suíno no abate aumentou de 94,0 kg para 123,6 kg.
De maneira similar, a taxa de conversão de ração diminuiu de 3,6 kg para 2,4 kg de ração por quilo de suíno.
Durante o mesmo período, a porcentagem de carne suína por carcaça aumentou de 46,0 kg para 62,0 kg.
OPERAÇÕES NÃO INCLUÍDAS NO BALANÇO
Todos os acordos da Sadia, que causem no presente ou que provavelmente virão a causar no futuro, efeitos
sobre sua situação financeira, mudanças nessa situação, nas receitas ou despesas, nos resultados operacionais,
nos níveis de liquidez, nos investimentos em imobilizado ou em investimentos de capital, estão registrados no
balanço, exceto os descritos abaixo.
A Sadia concede garantias a bancos para empréstimos obtidos por determinados produtores, como parte de
um programa especial de desenvolvimento na região Central do Brasil. Tais empréstimos garantidos pela
Sadia totalizavam R$525,5 milhões em 2008 (R$229,7 milhões em 2007).
A Sadia é garantidora de empréstimo concedido ao Instituto Sadia de Sustentabilidade pelo BNDES.
O empréstimo tem por finalidade instalar biodigestores em propriedades rurais de produtores integrados da
Sadia, no âmbito do programa de seu programa de sustentabilidade, a fim de reduzir a emissão de gás carbono.
O total das garantias em 31 de dezembro de 2008 totalizou R$79,7 milhões (R$51,8 milhões em 31 de
dezembro de 2007).
A Sadia também tem acordos fora do balanço relacionados a recebíveis de exportação vendidos conforme o
Contrato de Compra de Recebíveis Garantidos, no valor de R$44,7 milhões (R$35,4 milhões em 2008).
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DIVULGAÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
A Sadia mantém contratos de compra de longo prazo com fornecedores, para fins de produção (embalagem e
unidades industriais).
A Sadia não tem quaisquer obrigações de compra associadas às necessidades de ração animal.
As obrigações de longo prazo da Sadia destinam-se, fundamentalmente, a financiar exportações, a
investimentos em ativos fixos e capital de giro. As obrigações de compra relacionam-se à aquisição futura de
matérias-primas. As obrigações de arrendamento operacional relacionam-se aos contratos não-canceláveis de
arrendamento de unidades industriais mantidos pela Sadia, que vencem ao longo dos próximos quatro anos.
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES
A Sadia possui um plano de opção de compra de ações que contempla ações ordinárias e preferenciais
nominativas de emissão da Sadia disponíveis em tesouraria. A administração do plano é efetuada por um
Comitê de Gestão, composto pelo Diretor Presidente em conjunto com o Comitê de Recursos Humanos do
Conselho de Administração.
O preço de exercício das opções de compra não contempla qualquer desconto ou deságio e é determinado com
base no valor médio da cotação da ação nos últimos três pregões da Bolsa de Valores de São Paulo, anteriores
à data de concessão (Grant date), atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC
acumulado entre a data de concessão e a data do exercício da opção. O período de bloqueio (Vesting), durante
o qual o participante não poderá exercer a compra das ações, é de três anos a partir da data de celebração do
contrato de outorga da opção. O participante pode exercer integralmente ou parcialmente as suas opções, em
dinheiro ou em ações de emissão da Sadia, após o período de bloqueio no prazo máximo de 2 anos, sendo que,
depois de vencido este prazo, perderá o direito às opções não exercidas.
A composição das opções concedidas e as movimentações ocorridas são demonstradas a seguir:

Ciclos
Ciclo 2005
Ciclo 2006
Ciclo 2007

Concessão

Data
Início do
exercício

Final do
exercício

Quantidade
Opções
Opções
concedidas
em aberto

24/06/05
26/09/06
27/09/07

24/06/08
26/09/09
27/09/10

24/06/10
26/09/11
27/09/12

2.200.000
3.520.000
5.000.000

Preço da ação (R$)
Na
Atualizado –
concessão
INPC

1.090.000
2.325.000
4.115.000

Saldo do início do exercício ........................................................................................
Opções exercidas – ciclo 2005 ....................................................................................
Opções canceladas – ciclo 2005..................................................................................
Opções canceladas – ciclo 2006..................................................................................
Opções canceladas – ciclo 2007..................................................................................
Saldo no final do período..........................................................................................

4,55
5,68
10,03

5,39
6,53
10,99

31.03.09

31.12.08

9.275.000
–
(400.000)
(665.000)
(680.000)
7.530.000

9.955.000
(210.000)
–
(265.000)
(205.000)
9.275.000

Conforme Pronunciamento Técnico CPC 10 – Pagamento baseado em ações, a Sadia reconheceu em 31 de
março de 2009 e 31 de dezembro de 2008, na rubrica plano de opções de compra de ações, o valor justo das
opções no valor de R$5,3 milhões e R$8,1 milhões, respectivamente. O custo de compensação foi
reconhecido no resultado do exercício, na rubrica de despesas administrativas, totalizando no período findo
em 31 de março de 2009 uma reversão de despesa de R$2,8 milhões.
Para informações mais detalhadas da Sadia, ver informações da Sadia no site da CVM (www.cvm.gov.br),
inclusive as suas informações anuais – IAN.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS SELECIONADAS
DE NOSSA COMPANHIA E DA SADIA S.A.
Em 19 de maio de 2009, celebramos o Acordo de Associação para unificação de nossas operações com as
operações da Sadia. A consumação da associação está sujeita a uma série de condições e incertezas, conforme
descrito na seção “Fatores de Risco – Riscos Relacionados à Associação”, na página 69 deste Prospecto. Em
especial, a operação está sujeita à aprovação das autoridades de defesa da concorrência do Brasil, da União
Européia e de outras jurisdições. Como condição para a aprovação da operação, essas autoridades de defesa
da concorrência podem impor condições significativas ou compromissos de desempenho à companhia
consolidada, incluindo compromissos de se desfazer de determinadas subsidiárias, linhas de produtos,
marcas ou fábricas.
Considerando essas incertezas, apresentamos abaixo determinadas informações financeiras e operacionais de
nossa Companhia e da Sadia.
Volumes de Vendas e Faturamento por Produto e Mercado
Apresentamos a seguir o faturamento e o volume de vendas por produto e por mercado de nossa Companhia
e da Sadia. As informações sobre faturamento apresentadas abaixo foram elaboradas de acordo com o
BR GAAP que difere em aspectos significativos do U.S. GAAP.
Os gráficos a seguir contém a decomposição do faturamento por produto e nos mercados interno e externo de
nossa Companhia e da Sadia relativo ao primeiro trimestre de 2009.
Perdigão
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Sadia

Por Produção:

Por Mercado:

1T09
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Mercado
Interno
53,6%

20%
Aves
Partes
Mercado Interno
As tabelas abaixo apresentam os volumes de vendas em milhares de toneladas e o faturamento em milhões de
Reais de nossa Companhia e da Sadia no mercado interno brasileiro para o período de três meses encerrado
em 31 de março de 2009.

Mercado Interno

Período de três meses encerrado em
31 de março de 2009
Faturamento – ROL
Volume de Vendas
(em milhões de R$)
(em Milhares de Toneladas)
Companhia
Sadia
Companhia
Sadia

Carnes ...............................................................
In Natura: ...........................................................
Aves ................................................................
Suínos/Bovinos................................................

182,5
38,6
31,0
7,5

–
–
32,8
17,7

763,9
134,2
100,6
33,6

–
–
130,2
85,8

(Carnes) Preparadas/Processadas .......................
Lácteos ..............................................................
Leite ...................................................................
Laticínios/Sucos/Outros .....................................
Outros Processados ..........................................
Produtos de Soja/Outros.....................................
Total............................................................
Total de Produtos Processados .........................
% do Total de Vendas........................................

144,0
250,8
200,6
50,2
26,2
153,0
612,5
220,4
36,0%

231,1
–
–
–
–
–
281,6
–

629,7
501,4
330,8
170,6
111,1
110,8
1.487,2
911,5
61,3%

1.335,4
–
–
–
150,9
–
1.702,4
–
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A tabela abaixo apresenta os volumes de vendas em milhares de toneladas e o faturamento em milhões de
Reais de nossa Companhia e da Sadia no mercado interno brasileiro para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2008.

Mercado Interno

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008
Faturamento – ROL
Volume de Vendas
(em milhões de R$)
(em Milhares de Toneladas)
Companhia
Sadia
Companhia
Sadia

Carnes ...............................................................
In Natura:
Aves ................................................................
Suínos/Bovinos ...............................................

815,8
164,6
125,9
38,6

–
–
21,1
179,6

3.289,7
570,1
414,9
155,2

–
–
624,3
384,2

(Carnes) Preparadas/Processadas .......................
Lácteos ..............................................................
Leite ...................................................................
Laticínios/Sucos/Outros .....................................
Outros Processados ..........................................
Produtos de Soja/Outros.....................................
Total ...........................................................
Total de Produtos Processados .........................
% do Total de Vendas........................................

651,2
1.127,6
880,1
247,5
105,7
218,6
2.267,7
1.004,4
44,3%

919,7
–
–
–
–
–
1.120,4
–

2.719,6
2.309,0
1.475,7
833,4
444,6
380,5
6.423,8
3.997,5
62,2%

5.208,8
–
–
–
389,5
–
6.606,8
–

Mercados Externos
As tabelas abaixo apresentam os volumes de vendas em milhares de toneladas e o faturamento em milhões de
Reais de nossa Companhia e da Sadia no mercado interno brasileiro para o período de três meses encerrado
em 31 de março de 2009.

Mercado Externo

Período de três meses encerrado em
31 de março de 2009
Faturamento – ROL
Volume de Vendas
(em milhões de R$)
(em Milhares de Toneladas)
Companhia
Sadia
Companhia
Sadia

Carnes................................................................
In Natura: ...........................................................
Aves.................................................................
Suínos/Bovinos................................................

276,1
235,1
199,8
35,3

–
–
196,0
28,7

1.108,2
886,3
708,7
177,6

–
–
801,6
156,1

(Carnes) Preparadas/Processadas........................
Lácteos...............................................................
Leite ...................................................................
Laticínios/Sucos/Outros .....................................
Outros Processados ..........................................
Produtos de Soja/Outros .....................................
Total............................................................
Total de Produtos Processados..........................
% do Total de Vendas ........................................

41,1
1,2
0,8
0,4
0,2
0,0
277,5
41,6
15,0%

24,0
–
–
–
–
–
248,7
–

221,9
6,7
4,5
2,2
0,9
0,0
1.115,8
225,1
20,2%

138,8
–
–
–
63,7
–
1.160,2
–
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A tabela abaixo apresenta os volumes de vendas em milhares de toneladas e o faturamento em milhões
de Reais de nossa Companhia e da Sadia no mercado interno brasileiro para o exercício encerrado em
31 de dezembro de 2008.
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008
Faturamento – ROL
Volume de Vendas
(em milhões de R$)
(em Milhares de Toneladas)
Companhia
Sadia
Companhia
Sadia

Mercado Externo
Carnes ...............................................................
In Natura: ...........................................................
Aves ................................................................
Suínos/Bovinos................................................

1.096,4
909,2
767,0
142,2

–
–
952,9
120,8

4.835,1
3.817,4
3.000,1
817,3

–
–
4.135,5
723,9

(Carnes) Preparadas/Processadas .......................
Lácteos ..............................................................
Leite ...................................................................
Laticínios/Sucos/Outros .....................................
Outros Processados ..........................................
Produtos de Soja/Outros.....................................
Total............................................................
Total de Produtos Processados .........................
% do Total de Vendas........................................

187,2
15,8
12,7
3,1
1,5
0,0
1.113,7
191,8
17,2

35,0
131,6
–
–
–
–
–
1.250,3
–

1.017,7
127,3
106,8
20,5
6,8
0,0
4.969,2
1.044,9
21,0

234,2
667,9
–
–
–
57,8
–
5.585,1
–

Faturamento dos Mercados Externos por Região
Os gráficos a seguir apresentam a decomposição das exportações por região como uma porcentagem do
faturamento de nossa Companhia e da Sadia para o período de três meses encerrado em 31 de março de 2009.
Perdigão

Sadia
1T09
Américas

Oriente
Médio

15%
Eurásia

8%

31%

16%
Ásia

30%
Europa

237

Produção de Carne e Laticínios e Empregados
A tabela abaixo apresenta algumas informações operacionais adicionais relativas à nossa Companhia e à Sadia
para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 e para o período de três meses encerrado em
31 de março de 2009.

Informações Operacionais Adicionais
Leite captado de produtores
(em milhões de litros).................................
Aves abatidas
(em milhões de cabeças por ano)................
Suínos/bovinos abatidos
(em milhões de cabeças por ano)................
Produção total de carnes, lácteos e outros
produtos processados
(em milhares de toneladas por ano) ............
Empregados (ao final do exercício) ................

Período de Três Meses Encerrado
em 31 de março de 2009
Companhia
Sadia

Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2008
Companhia
Sadia

337,3

–

1.605,6

–

181,5

169,4

863,2

840,8

1,2

1,2

4,7

4,8

737,0
57.409

680,1
59.895

3.359,0
59.008

2.829,7
60.580
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ADMINISTRAÇÃO
Nosso Conselho de Administração e nossa Diretoria são responsáveis pela operação de nossos negócios.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nossas diretrizes estratégicas são determinadas pelo Conselho de Administração, atualmente composto por
oito membros que deverão ser acionistas da Companhia. Nosso Estatuto Social também prevê igual número
de suplentes. Durante períodos de ausência ou indisponibilidade temporária de um conselheiro, o respectivo
suplente o substitui. Pelo menos 20% dos membros do nosso Conselho de Administração deverão ser
Conselheiros Independentes. Nossos conselheiros e seus suplentes são eleitos em assembléia geral ordinária
para mandato de dois anos.
Nenhum de nossos Administradores está impedido de exercer a administração de nossa Companhia, por lei
especial e nenhum deles foi condenado judicial ou administrativamente em matéria que comprometa ou
impeça sua elegibilidade. Adicionalmente, inexistem contratos ou outras obrigações relevantes entre a
Companhia e qualquer de seus administradores, exceto pelo contrato com diretores que regula suas relações
de administração com a nossa Companhia.
A tabela a seguir contém informações a respeito dos nossos conselheiros e seus suplentes.
Nome
Nildemar Secches................................................
Wang Wei Chang ................................................
Francisco Ferreira Alexandre ..............................
João José Caiafa Torres.......................................
Carlos Alberto Cardoso Moreira .........................
Wilson Carlos Duarte Delfino .............................
Décio da Silva(1) ..................................................
Gerd Edgard Baumer...........................................
João Vinicius Prianti(1) ........................................
Adib Fadel...........................................................
Luis Carlos Fernandes Afonso ............................
Susana Hanna Stiphan Jabra................................
Manoel Cordeiro Silva Filho(1) ............................
Mauricio da Rocha Wanderley............................
Rami Naum Goldfajn(1) .......................................
Cláudio da Silva Santos.......................................
(1)
(2)

Cargo
Presidente
Suplente
Vice Presidente
Suplente
Conselheiro
Suplente
Conselheiro
Suplente
Conselheiro
Suplente
Conselheiro
Suplente
Conselheiro
Suplente
Conselheiro
Suplente

Conselheiro
(ou Suplente) desde(2)

Idade

12 de abril de 2007
12 de abril de 2007
22 de abril de 2003
30 de abril de 2009
30 de abril de 2009
30 de abril de 2009
12 de abril de 2007
12 de abril de 2007
30 de abril de 2009
30 de abril de 2009
22 de abril de 2003
12 de abril de 2007
12 de abril de 2007
12 de abril de 2007
30 de abril de 2008
30 de abril de 2008

60
62
46
70
49
63
52
74
60
64
48
51
55
40
41
38

Conselheiro Independente.
O prazo do mandato dos membros do Conselho de Administração é unificado, de dois anos, sendo que o mandato dos atuais conselheiros
expira na AGO/E de 2011.

Consta a seguir sumário da experiência profissional, áreas de atuação e principais interesses comerciais
externos dos nossos atuais conselheiros.
Nildemar Secches. Nascido em 24 de novembro de 1948, o Sr. Secches é presidente do nosso Conselho de
Administração. É, também, presidente do conselho de administração da Weg S.A. desde 2004 e membro do
conselho de administração da Ultrapar Participações S.A. e da Iochpe-Maxion desde 2002 e 2004,
respectivamente. O Sr. Secches atuou como diretor do BNDES de 1987 a 1990, como gerente geral do grupo
Iochpe-Maxion de 1990 a 1994, e como presidente da ABEF de 2001 a 2003. É formado em engenharia
mecânica pela Universidade de São Paulo, SP, pós-graduado em finanças pela Pontifícia Universidade Católica
do Estado do Rio de Janeiro, e com doutorado em economia pela Universidade de Campinas, SP. O endereço
comercial do Sr. Secches é Avenida Escola Politécnica, 760, São Paulo, SP.

239

Wang Wei Chang. Nascido em 16 de janeiro de 1947, o Sr. Chang é membro suplente do nosso Conselho de
Administração. É, também, titular do conselho de administração da Aracruz Celulose S.A., diretor de gestão de riscos
da Votorantim Participações, é também membro do conselho consultivo sênior. Foi vice presidente de finanças,
controle e relação com investidores de nossa Companhia, diretor de controladoria do Banco Chase Manhattan S.A. no
Brasil, diretor financeiro do Chase Manhattan Bank N.A. no Chile e vice-presidente do Citibank N.A. no Brasil e em
Hong Kong. É formado em engenharia eletrônica, com mestrado em engenharia industrial. O endereço comercial do
Sr. Chang é Rua Amauri, 255, 01448000, São Paulo-SP.
Francisco Ferreira Alexandre. Nascido em 29 de outubro de 1962, o Sr. Alexandre foi eleito para o nosso
Conselho de Administração como representante da PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil em 2003, sendo, atualmente, vice-presidente do nosso Conselho de Administração. É diretor
da PREVI desde 2003 e empregado do Banco do Brasil S.A. desde 1978. O Sr. Alexandre é formado em
engenharia pela Universidade de Alagoas, formado em direito pelo Centro de Ensinos Superiores de Maceió,
no Estado de Alagoas, e pós-graduado em Economia e gestão de pessoas, possuindo, ainda, MBA em
finanças corporativas pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio de Janeiro. O endereço
comercial do Sr. Alexandre é Praia de Botafogo, 501, 4º andar, 22250-040, Rio de Janeiro, RJ.
João José Caiafa Torres. Nascido em 15 de fevereiro de 1939, o Sr. Caiafa é membro suplente de nosso
Conselho de Administração. Formado em administração de empresas e ciências contábeis pela Universidade
Federal de Mina Gerais, com extensão em administração de empresas e MBA em finanças corporativas pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi gerente administrativo e financeiro da cooperforte e
chefe de divisão da controladoria geral. Possui mais de 16 anos de experiência em Conselhos.
Carlos Alberto Cardoso Moreira. Nascido em 5 de abril de 1960, o Sr. Moreira é membro do nosso Conselho
de Administração. O Sr. Moreira é administrador de empresas, pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC/SP, com especialização em mercado de capitais, pelo IBMEC. Foi vice-presidente do
Citibank, atuou como diretor de clientes institucionais do Banco BMC, e atualmente é diretor de
investimentos e finanças da SISTEL. É, também, membro do Conselho de Administração da CPFL e da GTD.
O endereço comercial do Sr. Moreira é Sistel – SEPS/ Eq 702/902, Conj.B, Bloco A, Ed. Gen. Alencastro
2º andar, 70390-025, Brasília - DF.
Wilson Carlos Duarte Delfino. Nascido em 30 de maio de 1946, o Sr. Delfino é membro suplente do nosso
Conselho de Administração. Formado em engenharia mecânica, pela Escola Nacional de Engenharia do Rio
de Janeiro, mestre em ciência pela Cornell University e doutor em filosofia pela Case Western Reserve
University. Foi membro do conselho de administração da Paranapanema e da Companhia. Foi diretor de
planejamento e controle, e diretor presidente da Fundação SISTEL. O endereço comercial do Sr. Delfino é
SEP Asa Sul, Q. 702/902, Lote B, Bl A, Edifício Gen. Alencastro, 70390-025, Brasília-DF.
Décio da Silva. Nascido em 16 de setembro de 1956, o Sr. Silva é membro independente do nosso Conselho
de Administração desde abril de 2007. Durante sua carreira, foi diretor de produção, diretor regional e de
vendas da Weg S.A., companhia em que é o atual diretor-presidente. O Sr. Silva é formado em engenharia
mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina e em administração de empresas pela Escola Superior
de Administração e Gerência da UDESC e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação
Dom Cabral. O endereço comercial do Sr. Silva é Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300, 89256-900,
Jaguará do Sul, SC.
Gerd Edgard Baumer. Nascido em 5 de outubro de 1934, o Sr. Baumer é membro suplente de nosso
Conselho de Administração. Formado em Direito, com cursos de extensão em administração em São Paulo,
Los Angeles e França. Atualmente é Vice-Presidente do Conselho de Administração da Weg S.A.,
Marisol S.A. e Oxford S.A. O endereço comercial do Sr. Baumer é Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300,
89256-900, Jaraguá do Sul, SC.
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João Vinicius Prianti. Nascido em 30 de julho de 1948, o Sr. Prianti é membro independente do Conselho de
Administração e economista com especialização em marketing, pela PUC-SP. Trabalhou por 37 anos na
Unilever, chefiando diversos times ao redor do mundo. Foi presidente da Unilever no Brasil e por 12 anos
atuou como membro do conselho latino americano dessa companhia. Atualmente é consultor e atua como
conselheiro de diversas companhias. O endereço comercial do Sr. Prianti é Rua Otávio Tarquínio de Souza,
1203, Campo Belo, 04613-003, São Paulo, SP.
Adib Fadel. Nascido em 25 de janeiro de 1945, o Sr. Fadel é membro suplente do Conselho de Administração.
Formado em engenharia mecânica de produção, pela Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo. Possui
diversos cursos de administração de empresas e gestão empresarial no Brasil e no exterior. Foi presidente da
JohnsonDiversey do Brasil e membro do comitê administrativo regional da mesma empresa para a América
Latina. Antes disso, foi diretor gerente da DiverseyLever e da Rações Produtor, divisões de Higiene
Profissional e Rações Animais, respectivamente, da Unilever do Brasil. Atualmente, é consultor de empresas
e "coach" de executivos. O endereço comercial do Sr. Fadel é Rua José de Oliveira Coelho, 170, apto. 121,
05727-240, Morumbi, São Paulo, SP.
Luis Carlos Fernandes Afonso. Nascido em 15 de abril de 1961, o Sr. Afonso foi eleito para o nosso
Conselho de Administração como representante da PETROS – Fundação Petrobras de Seguridade Social e é
membro do nosso conselho de administração desde abril de 2003. Foi secretário de finanças dos municípios
de São Paulo, de 2003 a 2004, Campinas, de 2001 a 2002 e Santo André, de 1997 a 2000. De 2005 a 2008,
o Sr. Afonso também atua como diretor presidente do Centro de Estudos de Políticas Públicas – CEPP da
Faculdade de Campinas – Facamp e como pesquisador da Fundação Economia de Campinas – Fecamp, da
Universidade de Campinas. É formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
pós-graduado em economia pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas – IEPE/Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, e pós-graduado em desenvolvimento ambiental e econômico pela Universidade de
Campinas. O endereço comercial do Sr. Afonso é Rua do Ouvidor, 98, 9º andar , 20040-030, Rio de Janeiro, RJ.
Susana Hanna Stiphan Jabra. Nascida em 26 de agosto de 1957, a Sra. Jabra é membro suplente de nosso
Conselho de Administração. Economista pela Universidade de São Paulo, com MBA em finanças pelo
IBMEC, representa a Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros. O endereço comercial da Sra. Jabra
é Avenida Escola Politécnica, 760, São Paulo, SP.
Manoel Cordeiro Silva Filho. Nascido em 1 de julho de 1953, o Sr. Silva Filho é membro independente do
nosso Conselho de Administração desde abril de 2007. Trabalhou na Companhia Vale do Rio Doce por mais
de 32 anos e foi diretor de investimentos e finanças da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social –
VALIA e atualmente é coordenador do Comitê Nacional de Investimentos – ABRAPP. O Sr. Silva Filho é
formado em administração de empresas pela Faculdade Moraes Júnior, RJ, com pós-graduação em
engenharia econômica pela Faculdade Estácio de Sá, RJ, e MBA em finanças pelo IBMEC. O endereço
comercial do Sr. Silva Filho é Avenida Sernambetiba, 3360, BL. 02, apto 2202, 22630-010, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro, RJ.
Mauricio da Rocha Wanderley. Nascido em 29 de março de 1969, o Sr. Wanderley é membro suplente do
nosso Conselho de Administração. Formado em ciências econômicas da Universidade do Rio de Janeiro, com
MBA Executivo em finanças pelo IBMEC. Representa a VALIA. O endereço comercial do Sr. Wanderley é
Avenida Escola Politécnica, 760, São Paulo, SP.
Rami Naum Goldfajn. Nascido em 20 de dezembro de 1967, o Sr. Goldfajn é membro independente do nosso
Conselho de Administração desde 30 de abril de 2008. O Sr. Goldfajn é sócio da Governança & Gestão
Investimentos e membro do conselho de administração da Portobello S.A., foi diretor presidente da Eleva,
trabalhou por mais de dez anos no mercado financeiro e foi sócio da Galeazzi & Associados, onde participou
de diversos projetos de reestruturação, tendo exercido a função de diretor financeiro no Grupo Estado de
S.Paulo e Eleva. O Sr. Goldfajn é formado em engenharia de produção e possui MBA em administração com
extensão internacional. O endereço comercial do Sr. Goldfajn é Rua Alexandre Dumas, 1658, 11º andar,
04717-004, Chácara Santo Antonio, São Paulo, SP.
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Cláudio da Silva Santos. Nascido em 11 de novembro de 1970, o Sr. Santos é membro suplente do nosso
Conselho de Administração desde 30 de abril de 2008. O Sr. Santos é sócio da Governança & Gestão e
membro do conselho de administração da Grazziottin S.A., foi diretor financeiro e de relações com
investidores da Eleva; diretor de controladoria e diretor de Centro de Serviços Compartilhados, nas empresas
TendTudo Materiais de Construção S.A e Líder Alimentos. O Sr. Santos é formado em administração de
empresas, e possui MBA Executivo e MBA em engenharia financeira. O endereço comercial do Sr. Santos é
Rua Alexandre Dumas, 1658, 11º andar, 04717-004, Chácara Santo Antonio, São Paulo, SP.
DIRETORIA
Nossos diretores são responsáveis por nossas operações cotidianas bem como pela implementação das
políticas e diretrizes gerais aprovadas de tempos em tempos pelo nosso conselho de administração.
Nosso Estatuto Social dispõe que a diretoria será composta por um diretor-presidente, diretor financeiro e
diretor de relações com investidores e de até 12 membros adicionais, cada um deles com a designação e as
funções que o conselho de administração lhes atribuir.
Os diretores são eleitos pelo Conselho de Administração para mandato de dois anos, sendo permitida reeleição. O
atual mandato de todos os nossos diretores se encerra na reunião ordinária do conselho de administração a ser
realizada em abril de 2011. Nosso Conselho de Administração poderá destituir qualquer diretor de seu cargo a
qualquer tempo, com ou sem justa causa. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nossos diretores deverão
ser residentes no País, mas deles não se exigirá a qualidade de acionistas. A Diretoria realiza reuniões ordinárias
mensais, normalmente, e extraordinárias, quando convocadas pelo diretor-presidente.
A tabela a seguir contém informações a respeito dos nossos diretores:
Nome

Cargo

José Antonio do Prado Fay................. Diretor Presidente
Leopoldo Viriato Saboya ................... Diretor de Finanças e de
Relações com Investidores
Antônio Augusto de Toni................... Diretor Geral do Negócio Perdix
Gilberto Antônio Orsato..................... Diretor de Recursos Humanos
Luiz Adalberto Stábile Benício .......... Diretor de Agropecuária
Nelson Vas Hacklauer........................ Diretor de Desenvolvimento
de Negócios
Nilvo Mittanck ................................... Diretor de Operações
Wlademir Paravisi.............................. Diretor Geral do Negócio Batavo

Cargo Atual ocupado desde

Idade

28 de outubro de 2008

55

26 de junho de 2008

33

26 de abril de 2007
26 de abril de 2007
28 de março de 2005

45
47
46

31 de maio de 1995

57

26 de abril de 2007
26 de abril de 2007

47
48

Consta a seguir sumário da experiência profissional, áreas de atuação e principais interesses comerciais
externos dos nossos atuais diretores. O endereço comercial dos nossos atuais diretores é Avenida Escola
Politécnica, 760, Jaguaré, 05350-901, São Paulo, SP, Brasil.
José Antônio do Prado Fay. Nascido em 10 de novembro de 1953, o Sr. Fay é diretor presidente desde
outubro de 2008 e é o nosso atual diretor presidente. Durante sua carreira, atuou em diversas empresas
importantes como Petrobras, Grupo Bunge, Batávia e Electrolux, companhias em que sempre obteve posições
de destaque. O Sr. Fay é formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e
pós-graduado em sistemas industriais pela COPPEAD/UFRJ/Petrobras.
Leopoldo Viriato Saboya. Nascido em 10 de outubro de 1975, o Sr. Saboya é o diretor financeiro e de relações com
investidores. O Sr. Saboya trabalha na Companhia desde 2001, tendo acumulado em sua carreira grande experiência
em planejamento estratégico, finanças corporativas, mercado de capitais, M&A, project finance, budgeting e
inteligência competitiva. Com vivência de mais de 10 anos em projetos e empresas ligadas ao agronegócio, se tornou
especialista na cadeia “grãos-carne”, sendo membro da Câmara Consultiva de Milho e Soja da BM&FBOVESPA. O
Sr. Saboya é graduado em engenharia agronômica e mestre em economia aplicada pela ESALQ/USP. O endereço
comercial do Sr. Leopoldo Viriato Saboya é Avenida Escola Politécnica, 760, Jaguaré, 05350-901, São Paulo, SP,
Brasil, seu telefone é (11) 3718-5421, seu fax é (11) 3714-4436 e seu e-mail é leopoldo.saboya@perdigão.com.br.
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Antônio Augusto de Toni. Nascido em 16 de dezembro de 1963, o Sr. Toni é o diretor geral do Negócio
Perdix desde abril de 2007. Atuou como gerente e diretor da Chapecó Companhia Industrial de Alimentos, e
como diretor executivo da Chapecó Trading S.A. O Sr. Toni é formado em administração de comércio
exterior pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com especializações em vários segmentos da
administração de empresas, e MBA em agribusiness pela FEA/USP.
Gilberto Antônio Orsato. Nascido em 6 de julho de 1961, o Sr. Orsato trabalha na nossa Companhia desde 1980,
tendo passado por diversas áreas. Atualmente, o Sr. Orsato é diretor de recursos humanos da Companhia.
O Sr. Orsato é formado em administração de empresas pela Uni Oeste de Santa catarina, pós-graduado em
economia regional pela Uni Oeste de Santa Catarina, e com MBA em administração pela FEA/USP.
Luiz Adalberto Stábile Benicio. Nascido em 15 de julho de 1962, o Sr. Benício trabalha na nossa Companhia
desde 1986, tendo atuado em diversos setores, sempre em posições de destaque. Atualmente, é nosso diretor
de agropecuária. O Sr. Benício é formado em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, tendo feito
mestrado e doutorado em nutrição animal pela Universidade Federal de Viçosa e MBA em administração de
empresas pela FEA/USP.
Nelson Vas Hacklauer. Nascido em 27 de junho de 1951, o Sr. Hacklauer é nosso diretor de desenvolvimento
de negócios. Ocupou vários cargos em nossa Companhia desde 1983, inclusive de diretor de finanças e
relações com investidores, de 1994 a 1995 e, de diretor administrativo, de 1989 a 1994. O Sr. Hacklauer é
formado em administração de empresas pela Faculdade de Administração de Empresas Campos Salles, SP.
Nilvo Mittanck. Nascido em 30 de julho de 1961, o Sr. Mittanck trabalha na nossa Companhia desde 1985, tendo
ocupado diversos cargos antes de assumir a diretoria de logística e suprimentos, tais quais assessor e gerente de
engenharia industrial e engenheiro mecânico e de manutenção sênior. O Sr. Mittanck é formado em engenharia
mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, com MBA em administração pela FEA/USP.
Wlademir Paravisi. Nascido em 06 de fevereiro de 1960, o Sr. Paravisi é diretor geral do negócio Batavo.
Trabalha na nossa Companhia desde 1978, e antes de assumir sua atual posição, foi diretor regional, de 1999
a 2002 e diretor de suprimentos, de 2002 a 2007. O Sr. Paravisi é formado em contabilidade pela
Universidade do Estado de Santa Catarina, SC, e possui MBA em administração de empresas e agribusiness
pela Universidade de São Paulo, SP.
CONSELHO FISCAL
Possuímos um Conselho Fiscal permanente composto por três membros e seus suplentes, que são eleitos pela
assembléia geral ordinária, com mandato que se estenderá até a realização de assembléia geral ordinária
seguinte, sendo permitida a reeleição.
A tabela abaixo contém informações referentes aos membros do nosso Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.
Nome
(2)

Attilio Guaspari ...........................................
Agenor Azevedo dos Santos ..........................
Osvaldo Roberto Nieto(1)................................
Ernesto Rubens Gelbcke ................................
Jorge Kalache Filho(1) ....................................
Mauricio Rocha Neves...................................
(1)
(2)

Cargo

Cargo Atual Ocupado desde

Idade

Membro do Conselho Fiscal
Suplente
Membro do Conselho Fiscal
Suplente
Membro do Conselho Fiscal
Suplente

29 de abril de 2005
12 de abril de 2007
30 de abril de 2009
30 de abril de 2009
30 de abril de 2009
30 de abril de 2009

62
53
58
65
59
44

Conselheiro Independente.
Especialista financeiro e Conselheiro Independente.
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Consta a seguir sumário da experiência profissional, áreas de atuação e principais interesses comerciais
externos dos atuais membros do nosso Conselho Fiscal.
Attilio Guaspari. Nascido em 20 de outubro de 1946, o Sr. Guaspari é membro independente e especialista
financeiro do nosso Conselho Fiscal na qualidade de representante da FAPES, desde abril de 2005.
É, também, membro do conselho de administração da Brasil Ferrovias S.A., desde 2003. O Sr. Guaspari é
formado em engenharia civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, SP, e tem mestrado pela
COPPEAD – Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ. O endereço comercial do Sr. Guaspari é Rua
Gustavo Sampaio, 244/503, bloco A, Leme, 22010-010, Rio de Janeiro, RJ.
Agenor Azevedo dos Santos. Nascido em 15 de agosto de 1955, o Sr. Santos é membro suplente de nosso
Conselho Fiscal. Graduado em ciências contábeis e administração de empresas. Atualmente é gerente de
contabilidade da Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES. O endereço comercial
do Sr. Santos é Avenida Escola Politécnica, 760, São Paulo, SP.
Osvaldo Roberto Nieto. Nascido em 27 de dezembro de 1950, o Sr. Nieto é membro independente do
Conselho Fiscal. O Sr. Nieto atuou por vários anos com auditoria na PricewaterhouseCoopers, é conselheiro
da Baker Tilly International desde 1997. O Sr. Nieto é graduado em Ciências Contábeis, pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie, com doutorado em administração pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo.
O endereço comercial do Sr. Nieto é Avenida Luiz Carlos Berrini, 1461, 12º andar, 04571-011, São Paulo, SP.
Ernesto Rubens Gelbcke. Nascido em 1 de dezembro de 1943, o Sr. Gelbcke é membro suplente do Conselho
Fiscal. É contador e mestre pela FEA-USP. É sócio fundador e diretor presidente da Directa Auditores e
participante de outras empresas que integram o grupo Directa Alliance. O endereço comercial do Sr. Gelbcke é Rua
Vergueiro, 2016, 8º e 9º andares, Vila Mariana, 04101-000, São Paulo, SP.
Jorge Kalache Filho. Nascido em 15 de setembro de 1949, o Sr. Kalache Filho é engenheiro pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ, pós-graduado em finanças pela PUC/RJ e economia pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mestre em administração pela PUC/RJ. O Sr. Kalache Filho
foi chefe de departamento do BNDES e superintendente de operações industriais, comércio e serviços.
O Sr. Kalache tem ampla experiência em conselhos de administração. O endereço comercial do Sr. Kalache
Filho é Av. Escola Politécnica 760, 05350-901, São Paulo, SP.
Mauricio Rocha Neves. Nascido em 17 de junho de 1965, o Sr. Neves é membro suplente do Conselho Fiscal.
É contador e administrador de empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em
Advanced Management pela George Washington University, mestre em ciências contábeis e auditoria pela
Fundação Getulio Vargas. Possui experiência em ambientes de controladoria, finanças e administração.
Iniciou sua carreira em empresa do Grupo Vale do Rio Doce, passando a seguir por duas das maiores
empresas de auditoria e consultoria: KPMG e Arthur Andersen; atuou como controller de uma indústria
multinacional americana, diretor financeiro em empresa familiar e chief financial officer para a América
Latina em empresa multinacional européia e como controller de um conglomerado multinacional espanhol.
O Endereço comercial do Sr. Neves é Av. Escola Politécnica 760, 05350-901, São Paulo, SP.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é órgão societário independente da
administração e dos auditores externos de uma empresa. Sua responsabilidade precípua é fiscalizar as
atividades da administração, revisar as demonstrações financeiras e reportar suas constatações aos acionistas.
Nos termos de isenção ao amparo da Regra 10A-3, nos termos do Exchange Act sobre comitês de auditoria de
companhia listadas, o conselho fiscal poderá exercer os deveres e responsabilidades exigidos de um comitê de
auditoria dos Estados Unidos, observado o disposto na Lei das Sociedades por Ações.
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Para dar cumprimento à Regra 10A-3, o conselho fiscal deverá atender a certos parâmetros, inclusive o
quanto segue: (1) deverá ser um órgão independente separado do Conselho de Administração; (2) nenhum
diretor executivo poderá ser membro; e (3) a legislação brasileira deverá estabelecer parâmetros para a
independência dos membros. O conselho fiscal deverá também, na medida permitida pela lei brasileira, entre
outras coisas: (A) ser responsável pelo estabelecimento de procedimento visando ao recebimento,
encaminhamento e tratamento de queixas acerca de questões de contabilidade, controles de contabilidade
internos ou auditoria; (B) ter poderes para contratar advogado independente e demais consultores conforme
repute necessário para cumprimento de seus deveres; e (C) receber recursos financeiros apropriados da
empresa para pagamento de remuneração dos auditores externos e consultores, bem como de despesas
administrativas ordinárias.
Decidimos modificar nosso Conselho Fiscal para dar atendimento às exigências de isenção. Deste modo,
nosso Conselho Fiscal opera nos termos de regimento interno que prevê as atividades descritas acima na
medida permitida pela legislação brasileira e está em consonância com as exigências do Sarbanes-Oxley Act
dos Estados Unidos de 2002, com os regulamentos aplicáveis e às exigências da SEC. Como a Lei das
Sociedades por Ações não permite que o Conselho de Administração delegue responsabilidade pela
nomeação e demissão dos auditores externos, nem confere ao conselho fiscal poderes para solucionar
divergências entre a administração e os auditores externos no que respeita a apresentação de informações
financeiras, o conselho fiscal não poderá desempenhar tais funções.
COMITÊS DE ASSESSORAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nos termos do nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração poderá, para seu assessoramento,
constituir comitês técnicos ou consultivos, de caráter não deliberativo, para realizar tarefas específicas ou para
atividades genéricas de nosso interesse.
Atualmente, temos três comitês de assessoramento ao Conselho de Administração (comitês de governança e
ética, de estratégia e finanças e de remuneração e desenvolvimento executivo). Também temos o comitê de
auditoria e comitê de divulgação e controles internos Sarbanes Oxley) em funcionamento, os quais são
constituídos por integrantes do Conselho de Administração e Diretoria, e profissionais do mercado, conforme
descrito a seguir.
Comitê de Governança e Ética
Este comitê tem a função de quando solicitado pelo Conselho de Administração emitir análises e pareceres
sobre materias relativas às práticas de governança corporativa da Companhia, ao código de ética, à política de
divulgação de informações e negociações de ações, ao sistema de gestão e às políticas e atividades de
responsabilidade institucional e sócio-ambiental da Companhia. Por solicitação do Conselho de
Administração, o comitê poderá, também, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Auditoria e
pelo Comitê de Divulgação e Controles Internos Sarbanes Oxley, em cumprimento à legislação estabelecida
pela SEC – Securities and Exchange Commission.
Comitê de Estratégia e Finanças
Este comitê tem a função de emitir análises e pareceres quando solicitado pelo Conselho de Administração
sobre matérias relacionadas às diretrizes e ao planejamento estratégico; aos orçamentos de investimentos
anuais e desinvestimentos, aos novos negócios, às fusões, cisões e aquisições; às políticas de riscos
corporativos e financeiros; aos sistemas internos de controles financeiros e contábeis da Companhia;
à remuneração dos investidores e à adequada estrutura de capital da Companhia.
Comitê de Remuneração e Desenvolvimento Executivo
Este comitê tem a função de emitir análises e pareceres quando solicitado pelo Conselho de Administração
sobre matérias relacionadas às políticas gerais de recursos humanos, aos níveis de remuneração e diretrizes
para avaliação do desempenho dos Administradores.
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REMUNERAÇÃO
Remuneração Direta
Em 2008, a remuneração total paga por nós a todos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria
(22 pessoas) por seus serviços em quaisquer qualidades foi de aproximadamente R$14,7 milhões. Ademais,
pagamos a todos os diretores R$3,7 milhões em 2008 como parte do nosso plano de participação nos
resultados. Nossos acionistas aprovaram a remuneração total a ser paga em 2008, pela Companhia a todos os
membros do Conselho de Administração e da Diretoria por seus serviços em quaisquer qualidades, não
incluído o plano de participação nos resultados, no valor de R$13,8 milhões.
A quantia relativa à participação nos resultados paga a cada diretor em qualquer exercício é relacionada
principalmente ao nosso lucro líquido, mas também está baseada na avaliação do desempenho do diretor
durante o exercício por parte do conselho de administração. A metodologia utilizada para cálculo do valor
pago estava relacionada a um percentual do lucro líquido. A partir de 2006, uma nova metodologia vem
relacionando o valor do pagamento de participação nos resultados a um múltiplo do salário mensal do diretor,
levando em conta o lucro líquido efetivo medido frente ao orçamento estabelecido no início de cada exercício.
Dessa forma, acreditamos que essa metodologia estabelece um limite de participação dos administradores
sobre os resultados.
Remuneração Indireta
Os diretores recebem certos benefícios corporativos adicionais concedidos de modo geral a empregados de
empresas e seus familiares, tais como assistência médica, despesas educacionais, desenvolvimento e
complementação de benefícios previdenciários, dentre outros. Em 2008, o montante pago em benefícios
corporativos aos diretores totalizou R$5,0 milhões. A remuneração total paga aos diretores e conselheiros em
2008 (incluídos salários, planos de participação nos resultados e benefícios) foi de R$20,9 milhões.
Remuneramos os membros suplentes do nosso conselho de administração e conselho fiscal por cada reunião
do conselho de administração e do conselho fiscal a que os mesmos comparecem.
Os membros do nosso conselho de administração, diretoria e conselho fiscal não são partes de contratos de
trabalho ou outros contratos que prevejam benefícios quando da rescisão do respectivo contrato de trabalho
que não, no caso de diretores, os benefícios descritos acima.
Quando nossos administradores e funcionários atingem a idade de 61 anos, interrompemos nossas contribuições
em seus benefícios previdenciários.
Na data deste Prospecto, não possuíamos qualquer programa de opção para aquisição de ações ou outros
títulos ou valores mobiliários de nossa emissão. A Companhia, todavia, pretende implementar um plano de
opção de ações, o qual até a data deste Prospecto não foi objeto de qualquer discussão ou deliberação. Caso a
nossa Companhia venha criar um programa desta natureza, este deverá ser divulgado e uma cópia deve ser
enviada à BM&FBOVESPA e à CVM.
CÓDIGO DE ÉTICA
Aprovamos um código de ética que se aplica aos nossos administradores e empregados. Em caso de qualquer
alteração substancial em nosso código de ética ou quaisquer dispensas, inclusive qualquer dispensa implícita,
de disposição do nosso código de ética, deveremos divulgar a natureza de tal alteração ou dispensa em nosso
site na internet.
Para informações adicionais sobre as nossas práticas de governança corporativa e legislação societária
aplicável, ver “Descrição do Capital Social” e “Práticas de Governança Corporativa” nas páginas 251 e 272
deste Prospecto, respectivamente.
Não existem contratos ou outras obrigações relevantes entre nós e nossos administradores, bem como não
existe relação familiar entre quaisquer administradores ou entre estes e nossos principais acionistas.
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A tabela abaixo apresenta o número de ações detidas por nossos administradores em 31 de maio de 2009:
Conselho de Administração

Ações Ordinárias

Membros Efetivos
Nildemar Secches .............................................................................................................................
Francisco Ferreira Alexandre ...........................................................................................................
Luis Carlos Fernandes Afonso..........................................................................................................
Manoel Cordeiro Silva Filho ............................................................................................................
Rami Naum Goldfajn .......................................................................................................................
João Vinicius Prianti.........................................................................................................................
Carlos Alberto Cardoso Moreira ......................................................................................................
Décio da Silva ..................................................................................................................................
Décio da Silva(*) ...............................................................................................................................

33.929
4
1
1
1
2.001
1
94.094
9.673.310

Membros Suplentes
Wang Wei Chang .............................................................................................................................
João José Caiafa Torres ....................................................................................................................
Wilson Carlos Duarte Delfino ..........................................................................................................
Susana Hanna Stiphan Jabra.............................................................................................................
Mauricio Rocha Wanderley..............................................................................................................
Adib Fadel ........................................................................................................................................
Claudio da Silva Santos....................................................................................................................
Gerd Edgar Baumer..........................................................................................................................

4.242
1
3
1
1
1
1
200.000

Diretoria
Nelson Vas Hacklauer ......................................................................................................................
Nilvo Mittanck .................................................................................................................................

268
55

(*)

Participação indireta através da Empresa Weg Participações e Serviços S.A.
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PRINCIPAIS ACIONISTAS
Na data deste Prospecto, nosso capital social, totalmente subscrito e integralizado, era de R$3.445.042.795,00,
representado por 206.958.103 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais
206.527.618 ações ordinárias encontravam-se em circulação e 430.485 ações ordinárias encontravam-se em
tesouraria. Nosso capital autorizado é de 250.000.000 de ações ordinárias, além das ações já emitidas, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O quadro a seguir apresenta os acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de nossa emissão e/ou que
sejam parte do Acordo de Voto, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao nosso capital
social (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta Global, sem considerar a implementação da
Associação, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e sem considerar as Ações Adicionais.
Acionistas
PREVI(1) ....................................................
PETROS(1) .................................................
Fundo Bird.................................................
SISTEL(1) ...................................................
VALIA(1) ...................................................
Fundo Sabiá(1) ............................................
Membros da nossa Administração .............
Tesouraria..................................................
Outros ........................................................
Total..........................................................
(1)

Na Data deste Prospecto
Ações Ordinárias
%
29.305.261
24.924.263
15.015.867
8.240.891
7.695.352
2.286.562
334.605
430.485
118.724.817
206.958.103

14,16%
12,04%
7,26%
3,98%
3,72%
1,10%
0,16%
0,21%
57,37%
100,00%

Após a Conclusão da Oferta Global
Ações Ordinárias
%
29.305.261
24.924.263
15.015.867
8.240.891
7.695.352
2.286.562
334.605
430.485
233.010.531
321.243.817

9,12%
7,76%
4,67%
2,57%
2,40%
0,71%
0,10%
0,13%
72,53%
100,00%

Parte do Acordo de Voto, sendo que a totalidade das cotas de emissão do Fundo Sabiá é de titularidade da FAPES.

O quadro a seguir apresenta os acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de nossa emissão e/ou que
sejam parte do Acordo de Voto, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao nosso capital
social (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta Global, sem considerar a implementação da
Associação, considerando as Ações do Lote Suplementar, e sem considerar as Ações Adicionais.
Acionistas
PREVI(1) .....................................................
PETROS(1) ..................................................
Fundo Bird..................................................
SISTEL(1) ....................................................
VALIA(1).....................................................
Fundo Sabiá(1) .............................................
Membros da nossa Administração ..............
Tesouraria ...................................................
Outros .........................................................
Total...........................................................
(1)

Na Data deste Prospecto
Ações Ordinárias
%
29.305.261
24.924.263
15.015.867
8.240.891
7.695.352
2.286.562
334.605
430.485
118.724.817
206.958.103

14,16%
12,04%
7,26%
3,98%
3,72%
1,10%
0,16%
0,21%
57,37%
100,00%

Após a Conclusão da Oferta Global
Ações Ordinárias
%
29.305.261
24.924.263
15.015.867
8.240.891
7.695.352
2.286.562
334.605
430.485
250.153.388
338.386.674

Parte do Acordo de Voto, sendo que a totalidade das cotas de emissão do Fundo Sabiá é de titularidade da FAPES.
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8,66%
7,37%
4,44%
2,44%
2,27%
0,68%
0,10%
0,13%
73,93%
100,00%

O quadro a seguir apresenta os acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de nossa emissão e/ou que
sejam parte do Acordo de Voto, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao nosso capital
social (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta Global, sem considerar a implementação da
Associação, considerando as Ações do Lote Suplementar, e considerando as Ações Adicionais.
Acionistas
PREVI(1) .....................................................
PETROS(1) ..................................................
Fundo Bird..................................................
SISTEL(1) ....................................................
VALIA(1).....................................................
Fundo Sabiá(1) .............................................
Membros da nossa Administração ..............
Tesouraria ...................................................
Outros .........................................................
Total...........................................................
(1)

Na Data deste Prospecto
Ações Ordinárias
%
29.305.261
24.924.263
15.015.867
8.240.891
7.695.352
2.286.562
334.605
430.485
118.724.817
206.958.103

14,16%
12,04%
7,26%
3,98%
3,72%
1,10%
0,16%
0,21%
57,37%
100,00%

Após a Conclusão da Oferta Global
Ações Ordinárias
%
29.305.261
24.924.263
15.015.867
8.240.891
7.695.352
2.286.562
334.605
430.485
273.010.531
361.243.817

8,11%
6,90%
4,16%
2,28%
2,13%
0,63%
0,09%
0,12%
75,58%
100,00%

Parte do Acordo de Voto, sendo que a totalidade das cotas de emissão do Fundo Sabiá é de titularidade da FAPES.

ACIONISTAS DETENTORES DE MAIS DE 5% DE NOSSAS AÇÕES
O Fundo Bird é detido pela Lagotriceia Participação S.A. , que detém a totalidade de seu capital social. A
Lagotriceia é detida por Shan Ban Chun com 80%, Natali Shi Wai Shan, Leonardo Lung Shan e Warren Shi
How Shan, cada um detendo 6,67% do capital social.
ALTERAÇÕES DE TITULARIDADE
Desde que ingressamos no Novo Mercado em abril de 2006, somos uma Companhia de controle difuso.
Realizamos duas ofertas de distribuição pública de ações, em 2006 e 2007. Parte dos nossos principais
acionistas exerceu o seu direito de preferência na aquisição daquelas ações, quando da realização das ofertas
de distribuição pública de ações (2006 e 2007).
Em razão da incorporação das ações remanescentes de emissão da Eleva, nosso Conselho de Administração
aprovou a incorporação de 54% das ações detidas pelos até então acionistas da Eleva na Companhia, com base
na relação de troca de 1,74308853 ações da Eleva por uma ação de nossa emissão. Em decorrência desta
aprovação, foram emitidas 20,2 milhões de novas ações de nossa emissão.
Em 31 de maio de 2009, os Fundos de Pensão detinham 35,01% de participação na nossa Companhia,
conforme demonstrado na tabela acima, contra 37,79% de participação em 31 de maio de 2008.
ACORDO DE VOTO
Os Fundos de Pensão atualmente são partes do Acordo de Voto, de 6 de março de 2006, que estabelece certas
disposições quanto à votação relativa às seguintes matérias: (i) eleição de membros do Conselho de
Administração, Diretoria e Conselho Fiscal; e (ii) qualquer provisão contida no artigo 136 da Lei das
Sociedades por Ações (inclusive quanto a dividendos, reestruturações societárias, objeto social, dentre outras).
Esses acionistas concordam em se reunir previamente a qualquer assembléia geral ou reunião de conselho de
administração com o fim de alcançarem um consenso acerca de seus votos com relação às matérias acima enumeradas.
A decisão é tomada por maioria, exceto em relação (i) a eleição dos membros de nosso conselho de administração,
no qual cada acionista tem a faculdade de indicar um membro, e (ii) a eleição de membros do conselho fiscal.
O Acordo de Voto é válido por cinco anos, desde 12 de abril de 2006, ou até que a participação dos Fundos de
Pensão seja inferior a 20%. Pelo Acordo de Voto, os Fundos de Pensão são livres para transferir e onerar, a
qualquer título, total ou parcialmente, suas ações, sem o consentimento de outros acionistas. As ações
transferidas para terceiros não relacionados não serão mais vinculadas ao Acordo de Voto, nem aquelas que
vierem a ser subscritas pelos Fundos de Pensão no futuro.
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Mantemos certas contratações entre empresas do nosso grupo econômico, com o objetivo de manter serviços
adequados de suporte, incluindo serviços de marketing, suporte de vendas e pós-venda, serviços de logística,
serviços administrativos e de arquivo. Tais contratações seguem os mesmos procedimentos por nós adotados,
desde a aprovação prévia de contratação de todos e quaisquer tipos de serviços e fornecimento até a assinatura
do contrato. A contratação de operações com partes relacionadas depende de prévia aprovação de nosso
Conselho de Administração, se houver oneração de imóveis que ultrapassarem 0,002% de nosso patrimônio
líquido ou oneração no ativo permanente que ultrapasse 2,5% do patrimônio líquido, deverá ser aprovada por
dois terços dos membros do Conselho de Administração. Além disso, as contratações são efetuadas de acordo
com as práticas usuais de mercado.
Consta a seguir resumo das transações relevantes de que participamos com nossas subsidiárias.
Adiantamento para futuro
aumento de capital
2007
2006
2008

Empresas
Perdigão
Agroindustrial S.A..........
Batávia ............................
Perdigão Agroindustrial
Mato Grosso....................
Instituto Perdigão
de Sustentabilidade.........
Sino dos Alpes
Alimentos Ltda................
Avipal Nordeste S.A. .....
Avipal Alimentos S.A....
UP Alimentos Ltda.........
Perdix Intern.
Foods Com.
International Lda.............
Avipal S.A.
Construtora e
Incorporadora..................
Establecimientos Levino
Zaccardi y Cia S.A..........

Empréstimos receber
(pagar)
2007
2008
2006

–
–

69.238
–

300.000 (66.426) (6.022)
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

Contas receber
(pagar)
2007
2006
2008

Vendas
(compras)
2007
2008

2006

1.542
–

22.983
–

–
–

–
–

283.294
(38.878)

–
–

–
–

–

–

–

–

–

(2.602)

–

–

–

–

–

4.867

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

(7.152)
(16.004)
1.683
(3.813)

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

1.238

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
69.238

–
1.542

–
3.802

–
–

–
–

–
131.101

–
–

–
–

–
7.874
–
300.000 (58.552) (6.022)

2.474
(123.428)
10.241
–

Receitas
(despesas)
2007
2006
2008
3.015
–

3.627
–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

2

–

–

–
3.015

–
3.627

(2.552)
–

–
(127)
(293)
–

186
(2.784)

Possuímos obrigações em aberto perante o BNDES, inclusive contratos de empréstimo de longo prazo no
valor total de R$631,0 milhões em 31 de dezembro de 2008 e debêntures no valor total de R$6,2 milhões em
31 de dezembro de 2008. Ainda que o BNDES seja financiador do FAPES, um dos nossos acionistas
principais, este tem sua administração própria. Para resumo das obrigações decorrentes desses contratos ver
“Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e Resultado Operacional – Liquidez e
Recursos de Capital – Dívida” na página 133 deste Prospecto.
De tempos em tempos, celebramos contratos de empréstimos comerciais com o Banco do Brasil S.A., em
condições de mercado no curso normal de nossos negócios. Estes empréstimos estão incluídos nas linhas de
crédito comerciais descritas em “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e
Resultado Operacional – Liquidez e Recursos de Capital – Dívida – Linhas de Crédito Comerciais” na página
134 deste Prospecto. Ainda que o Banco do Brasil S.A. seja patrocinador da PREVI, um de nossos acionistas
principais, este tem sua administração própria.
Somos parte de um programa de financiamento de crédito rural a criadores de aves e suínos.
Os financiamentos são realizados por intermédio do Banco do Brasil, os vencimentos são de longo prazo e as
taxas de juros abaixo das praticadas nos segmentos não rurais. Auxiliamos os produtores rurais que são nossos
fornecedores e integrados na obtenção de tais financiamentos para investirem em máquinas e produção.
Atualmente, não prestamos garantias fidejussórias ao pagamento desses empréstimos, no entanto, parte do
pagamento que faríamos a tais produtores pelo fornecimento de bens e serviços é realizado diretamente a um
fundo administrado pelo Banco do Brasil em pagamento a tais empréstimos.
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DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Segue abaixo sumário descritivo de algumas disposições do nosso Estatuto Social, da Lei das Sociedades por
Ações, e das regras da CVM e do Novo Mercado referentes ao nosso capital social, administração, informações
periódicas e eventuais, bem como de outros aspectos societários que se aplicam a nós. Este sumário não é
exaustivo com relação a qualquer dos assuntos aqui tratados, descrevendo em linhas gerais algumas disposições
do nosso Estatuto Social, da Lei das Sociedades por Ações, das regras da CVM e do Novo Mercado.
GERAL
Somos uma sociedade por ações de capital aberto constituída de acordo com as leis do Brasil. Nossa sede fica
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e estamos devidamente registrados na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o NIRE 35300149947 e na CVM sob o nº 01629-2.
A partir de 12 de abril de 2006, nossas ações passaram a ser negociadas no segmento especial de listagem
denominado Novo Mercado, em decorrência da celebração naquela data, com a BM&FBOVESPA, do
Contrato de Participação no Novo Mercado. Com isso, passamos a atender os mais elevados padrões relativos
à governança corporativa e à divulgação de informações ao mercado.
Desde dezembro de 2007, data de emissão do nosso último prospecto de distribuição pública de ações, o nosso
Conselho de Administração, conforme poder-se-á observar abaixo, dentro do limite do capital autorizado,
aprovou o aumento do nosso capital social três vezes, em razão (i) da subscrição pública das ações emitidas no
âmbito da distribuição pública de ações realizada em dezembro de 2007, e (ii) da incorporação de ações da Eleva.
Em 18 de dezembro de 2007, em razão da subscrição pública das ações emitidas no âmbito da distribuição
pública, nos termos acima, foi aprovado um aumento de capital no valor de R$900.000.000,00, passando o nosso
capital social de R$1.600.000.000,00 para R$2.500.000.000,00.
Em 14 de janeiro de 2008, ainda no âmbito da distribuição pública mencionada acima, em razão do exercício
parcial pelo Credit Suisse (Brasil) S.A. de um lote suplementar de ações de nossa emissão, conforme
aprovado à época, um novo aumento de capital no valor de R$33.489.000,00 foi aprovado, passando o nosso
capital social de R$2.500.000.000,00 para R$2.533.489.000,00.
Em 21 de fevereiro de 2008, em razão da incorporação de ações da Eleva, foi aprovado o último aumento de
capital realizado desde a data de emissão do nosso último prospecto de distribuição pública de ações, qual seja
dezembro de 2007. O valor deste aumento de capital foi de R$911.553.795,00, passando o nosso capital social
de R$2.533.489.000,00 para R$3.445.042.795,00.
Deste modo, tendo em vista os aumentos de capital mencionados acima, nesta data, o nosso capital social, que
em dezembro de 2007 era de R$1.600.000.000,00, passou a ser de R$3.445.042.795,00, representado por
206.958.103 ações ordinárias de nossa emissão, totalmente integralizado.
De acordo com nosso Estatuto Social, a Companhia está autorizada a aumentar o capital social,
independentemente de reforma estatutária, até o limite de 250.000.000 de ações ordinárias, mediante deliberação
do Conselho de Administração, a quem caberá fixar as condições da emissão, inclusive preço e prazo de
integralização. Qualquer aumento de capital que exceda o limite de capital autorizado deverá ser aprovado por
nossa assembléia geral. De acordo com o Contrato de Participação no Novo Mercado firmado com a
BM&FBOVESPA, não poderemos emitir ações preferenciais.
Tendo em vista a Oferta Global, uma assembléia geral será convocada para ocorrer em julho de 2009, a fim
de deliberar sobre o aumento do limite do nosso capital autorizado, que atualmente é de 250.000.000.
Atualmente, existem 430.485 ações ordinárias de nossa emissão em tesouraria.
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OBJETO SOCIAL
Nosso objeto social, definido no artigo 3º do nosso Estatuto Social, consiste: na industrialização,
comercialização e exploração de alimentos em geral, principalmente os derivados de proteína animal e produtos
alimentícios que utilizem a cadeia de frio como suporte e distribuição; na industrialização e comercialização de
rações e nutrimentos para animais; na prestação de serviços de alimentação em geral; na industrialização,
refinação e comercialização de óleos vegetais; na exploração, conservação, armazenamento, ensilagem e
comercialização de grãos, seus derivados e subprodutos; nas atividades de reflorestamento, extração,
industrialização e comercialização de madeiras; na comercialização no varejo e no atacado de bens de consumo e
de produção, inclusive a comercialização de equipamentos e veículos para o desenvolvimento de sua atividade
logística; na exportação e a importação de bens de produção e de consumo; na participação em outras sociedades,
objetivando a mais ampla consecução dos demais fins sociais; e na participação em projetos necessários à
operação dos negócios da Companhia.
DIREITOS DAS AÇÕES ORDINÁRIAS
Cada ação ordinária confere ao respectivo titular direito a um voto nas assembléias gerais ordinárias e
extraordinárias. De acordo com o contrato para a listagem de nossas ações no Novo Mercado firmado com a
BM&FBOVESPA, não podemos emitir ações sem direito a voto ou com direitos de voto restritos. Além disso,
de acordo com o nosso Estatuto Social e a Lei das Sociedades por Ações, é conferido aos titulares de ações
ordinárias direito ao recebimento de dividendos ou outras distribuições realizadas relativamente às ações
ordinárias na proporção de suas participações em nosso capital social. Além disso, no caso de liquidação da
nossa Companhia, os acionistas titulares de ações ordinárias têm o direito de receber os montantes relativos a
reembolso do capital, na proporção da sua participação no nosso capital social, após o pagamento de todas as
nossas obrigações. Os titulares de ações ordinárias têm, exceto em determinadas circunstâncias previstas na
Lei de Sociedades por Ações e em nosso Estatuto Social, o direito de participar de futuros aumentos de capital
em nossa Companhia, na proporção de suas participações no nosso capital e, ainda, direito de alienação de
suas ações em oferta pública em caso de aquisição de ações em quantidade igual ou superior a 20% do total de
ações de nossa emissão, observados os termos e condições dispostos no artigo 37 do Estatuto Social.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o nosso Estatuto Social e tampouco as deliberações adotadas
por nossos acionistas em assembléias gerais podem privar os nossos acionistas dos seguintes direitos:
•

direito a participar na distribuição dos lucros;

•

direito a participar, na proporção da sua participação no nosso capital social, na distribuição de quaisquer
ativos remanescentes na hipótese de nossa liquidação;

•

direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição,
exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações descritas na seção
“Direito de Preferência” na página 262 deste Prospecto;

•

direito de fiscalizar, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; e

•

direito a retirar-se da nossa Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações, incluindo no caso da
(i) nossa fusão ou da nossa incorporação em outra sociedade; e de (ii) nossa cisão.
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ASSEMBLÉIAS GERAIS
Nas assembléias gerais regularmente convocadas e instaladas, nossos acionistas estão autorizados a deliberar
sobre todos os negócios relativos ao nosso objeto e a tomar todas as decisões que julgarem convenientes aos
nossos interesses. Compete exclusivamente aos nossos acionistas aprovar, na assembléia geral ordinária, que
deve ser realizada em até 120 dias após o encerramento de um exercício social, as demonstrações financeiras,
e deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social
imediatamente anterior. Nossos conselheiros são em regra eleitos em assembléias gerais ordinárias, ainda que
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações eles possam ser eleitos em assembléia geral extraordinária.
Membros do Conselho Fiscal, na hipótese em que a sua instalação tenha sido solicitada por número suficiente
de acionistas, podem ser eleitos em qualquer assembléia geral.
Uma assembléia geral extraordinária pode ser realizada ao mesmo tempo que a assembléia geral ordinária.
Compete aos nossos acionistas decidir exclusivamente em assembléias gerais, as seguintes matérias, dentre outras:
•

a reforma do nosso Estatuto Social;

•

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;

•

fixar os honorários globais dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a
remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;

•

atribuir bonificações em ações;

•

decidir sobre eventuais desdobramentos de ações;

•

aprovar programa de outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados;

•

tomar anualmente as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações financeiras por
eles apresentadas;

•

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a respectiva distribuição de dividendos e bonificações da Companhia, bem como criação de
quaisquer reservas, exceto reserva legal;

•

deliberar a saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA;

•

escolher a empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico de nossa
Companhia para fins das ofertas públicas previstas no Estatuto Social e no Regulamento do
Novo Mercado, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração;

•

a emissão de debêntures conversíveis e/ou com garantia real;

•

a suspensão do exercício dos direitos de acionista que deixou de cumprir obrigação prevista em lei ou em
nosso Estatuto Social;

•

a avaliação de bens através dos quais um acionista pretende subscrever ações do nosso capital social;

•

a nossa transformação em uma sociedade limitada ou qualquer outra forma prevista na legislação societária;

•

a nossa fusão, incorporação em outra sociedade ou cisão;

•

a nossa dissolução e liquidação, e a eleição e destituição dos liquidantes, bem como a aprovação das
contas por estes apresentadas e do Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação,
se já não estiver instalado; e

•

a autorização para que nossos administradores confessem nossa falência ou recuperação judicial.
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Quorum
Como regra geral, a Lei das Sociedades por Ações prevê que a assembléia geral é instalada, em primeira
convocação, com a presença de acionistas que detenham, pelo menos, 25% do capital social com direito a
voto e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas titulares de ações com direito a voto.
Caso os acionistas tenham sido convocados para deliberar sobre a reforma do nosso Estatuto Social, o quorum
de instalação em primeira convocação será de pelo menos dois terços das ações com direito a voto e, em
segunda convocação, de qualquer número de acionistas. De modo geral, a aprovação de acionistas que
compareceram pessoalmente ou por meio de procurador a uma assembléia geral, e que representem no
mínimo a maioria das ações ordinárias presentes à assembléia, é suficiente para a aprovação de qualquer
matéria, sendo que as abstenções não são levadas em conta para efeito deste cálculo. A aprovação de
acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto é necessária, todavia, para a
adoção das seguintes matérias, entre outras:
•

redução do dividendo obrigatório;

•

mudança de nosso objeto social;

•

fusão ou incorporação;

•

cisão;

•

participação em um grupo de sociedades;

•

cessação do nosso estado de liquidação;

•

dissolução; e

•

incorporação de nossas ações em outra sociedade.

A CVM pode autorizar a redução do quorum previsto acima, no caso de companhias abertas com a
propriedade de ações dispersa no mercado e cujas três últimas assembléias tenham sido realizadas com a
presença de acionistas representando menos da metade das ações com direito de voto.
A alteração que limite o direito dos acionistas de que trata o artigo 37 de nosso Estatuto Social, que determina
que qualquer acionista que adquira 20% ou mais de nossas ações deverá realizar uma oferta pública para
aquisição de todas as nossas ações somente é permitida mediante o voto favorável da maioria dos acionistas
presentes à respectiva assembléia geral. Para fins desta Oferta Brasileira, os acionistas que tiverem votado a
favor de tal alteração ou exclusão na deliberação em assembléia geral deverão realizar, conjuntamente,
a oferta pública para aquisição de ações de que trata aquele artigo 37 de nosso Estatuto Social.
Convocação da Assembléia Geral
A Lei das Sociedades por Ações exige que todas as nossas assembléias gerais sejam convocadas mediante três
publicações no Diário Oficial da União ou do Estado em que esteja situada a nossa sede, e em outro jornal de
grande circulação. Nossas publicações são atualmente feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, veículo
oficial do Governo do Estado de São Paulo, bem como no jornal “Valor Econômico”, sendo a primeira
convocação realizada, no mínimo, 15 dias antes da assembléia, e a segunda convocação realizada no mínimo
com oito dias de antecedência. No entanto, de acordo com o nosso Estatuto Social, a assembléia geral para
aprovar a saída do Novo Mercado ou o cancelamento do registro de companhia aberta deve ser convocada com
antecedência mínima de 30 dias.
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A CVM poderá, todavia, em determinadas circunstâncias, requerer que a primeira convocação seja feita
30 dias antes da realização da respectiva assembléia geral. Adicionalmente, mediante solicitação de qualquer
acionista, a CVM poderá determinar a interrupção, por até 15 dias, o curso do prazo de antecedência da
convocação da assembléia geral, a fim de conhecer e analisar as propostas a serem submetidas à assembléia e,
se for o caso, informar à companhia, até o término da interrupção, as razões pelas quais entende que a
deliberação proposta à assembléia geral viola dispositivos legais ou regulamentares. As convocações de
assembléias deverão conter a ordem do dia e, no caso de alterações em nosso Estatuto Social, a indicação das
matérias a serem alteradas.
Local de Realização da Assembléia Geral
Nossas assembléias gerais são realizadas em nossa sede, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo.
A Lei das Sociedades por Ações permite que nossas assembléias gerais sejam realizadas fora de nossa sede,
nas hipóteses de força maior, desde que elas sejam realizadas no Município de São Paulo e a respectiva
convocação contenha uma indicação expressa e inequívoca do local em que a assembléia geral deverá ocorrer.
Após consumada a Incorporação HFF, o local da nossa sede será alterada e nossas assembléias passarão a ser
realizadas em Itajaí, Estado de Santa Catarina.
Competência para Convocar Assembléias Gerais
Compete, normalmente, ao nosso Conselho de Administração convocar as assembléias gerais, sem prejuízo de
que as mesmas possam ser convocadas pelas seguintes pessoas ou órgãos:
•

qualquer acionista, quando nossos administradores retardarem, por mais de 60 dias, a convocação contida
em previsão legal ou estatutária;

•

acionistas que representem 5%, no mínimo, do nosso capital social, caso nossos administradores deixem
de convocar, no prazo de oito dias, uma assembléia solicitada através de pedido que apresente as matérias
a serem tratadas e esteja devidamente fundamentado;

•

acionistas que representem 5%, no mínimo, do nosso capital social quando nossos administradores não
atenderem, no prazo de oito dias, um pedido de convocação de assembléia que tenha como finalidade a
instalação do conselho fiscal; e

•

o conselho fiscal, caso o nosso Conselho de Administração retarde por mais de um mês a convocação da
assembléia geral ordinária, sendo que o conselho fiscal poderá também convocar uma assembléia geral
extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes.

Na hipótese de haver exercício do poder de controle de forma difusa e a BM&FBOVESPA determinar que as
cotações dos valores mobiliários de emissão de nossa Companhia sejam divulgadas em separado ou que os
valores mobiliários por nós emitidos tenham a sua negociação suspensa no Novo Mercado em razão do
descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem no Novo Mercado, o Presidente do
Conselho de Administração deverá convocar em até dois dias de determinação, uma assembléia geral para
substituição de todo o Conselho de Administração. Caso tal assembléia geral não seja convocada pelo
presidente do Conselho de Administração no prazo estabelecido, esta poderá ser convocada por qualquer
acionista de nossa Companhia.
Condições para Assistir às Assembléias
Nossos acionistas podem ser representados na assembléia geral por procurador constituído há menos de um
ano, que seja nosso acionista, administrador, por advogado, ou ainda por uma instituição financeira. Fundos
de investimento devem ser representados pelos seus administradores.
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De acordo com o nosso Estatuto Social, as pessoas presentes à assembléia geral deverão provar a sua
qualidade de acionista e sua titularidade das ações com relação às quais pretendem exercer o direito de voto
pelo menos cinco dias antes da respectiva assembléia geral.
Os acionistas que não atenderem ao prazo de que trata o parágrafo anterior poderão ser impedidos de
participar de nossas assembléias gerais. Acreditamos que tal disposição estatutária é válida e legítima por
permitir a nossa organização para a realização daquelas reuniões. Caso surja qualquer disputa acerca da
presença em assembléia geral de acionista que não tenha comprovado, com pelo menos cinco dias de
antecedência, a sua qualidade de acionista e sua titularidade das ações com relação às quais pretendem exercer
o direito de voto, na forma do Estatuto Social, tal disputa poderá ser objeto de arbitragem em conformidade
com as regras do Novo Mercado.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
De acordo com o nosso Estatuto Social, nosso Conselho de Administração será composto de oito membros e
igual número de suplentes. Os membros do nosso Conselho de Administração são eleitos para mandatos
unificados de dois anos, sendo permitida a reeleição. A Lei das Sociedades por Ações determina que
cada membro do nosso Conselho de Administração deve deter ao menos uma ação de nossa emissão. O
regulamento do Novo Mercado determina ainda que pelo menos 20% dos membros do Conselho de
Administração sejam Conselheiros Independentes. Nossos conselheiros não estão sujeitos à aposentadoria
obrigatória por conta de idade.
De acordo com as regras do Novo Mercado, os membros do Conselho de Administração deverão subscrever,
previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência ao Regulamento de Listagem e de anuência e
sujeição às Regras de Arbitragem da Câmara de Arbitragem, da BM&FBOVESPA.
O nosso Estatuto Social estabelece que, caso qualquer acionista deseje indicar um ou mais representantes para
compor o Conselho de Administração que não sejam membros em sua composição mais recente, tal acionista
deverá notificar a Companhia por escrito no máximo cinco dias antes da respectiva assembléia geral,
informando o nome, a qualificação e o currículo profissional completo dos candidatos. Caso recebamos uma
notificação conforme mencionada acima, devemos divulgá-la (i) imediatamente, por meio eletrônico, para a
CVM e BM&FBOVESPA e (ii) por aviso aos nossos acionistas, até três dias antes da respectiva assembléia
geral, computados apenas os dias em que houver circulação dos jornais habitualmente usados pela Companhia.
Os acionistas que não nos notificarem a respeito de sua intenção de indicar candidatos ao Conselho de
Administração com a antecedência requerida pelo nosso Estatuto Social poderão ser impedidos de indicar tais
candidatos na assembléia geral. Acreditamos que tal disposição estatutária é válida e legítima por permitir aos
acionistas tomarem conhecimento dos candidatos à eleição para o Conselho de Administração e se prepararem,
caso desejem, para comparecer e votar na assembléia geral. Em caso de disputa acerca da indicação de
conselheiros que não tenham sido previamente notificados na forma do Estatuto Social, tal disputa poderá ser
objeto de arbitragem em conformidade com as regras do Novo Mercado.
A Lei das Sociedades por Ações permite a adoção do processo de voto múltiplo, mediante requerimento por
acionistas representando, no mínimo, 10% do capital votante. Pelo voto múltiplo atribui-se para cada ação tantos
votos quantos sejam os membros do Conselho de Administração. Além disso, os acionistas têm o direito de alocar
seus votos a um único candidato ou a vários. Segundo a Instrução da CVM nº 282, de 26 de junho de 1998, o
percentual mínimo do capital votante exigido para que se solicite a adoção do processo de voto múltiplo em
companhias abertas pode ser reduzido em função do valor do capital social, variando entre 5% e 10%. Em razão do
montante do nosso capital social, acionistas representando 5% do nosso capital votante podem requerer a adoção do
processo de voto múltiplo para eleição de membros ao Conselho de Administração. Se não houver solicitação para
a adoção do voto múltiplo, os conselheiros são eleitos pelo voto majoritário de acionistas titulares de nossas ações
ordinárias em circulação, presentes ou representados por procurador, sendo, em qualquer caso, assegurado aos
acionistas que detenham, individualmente ou em bloco, pelo menos 10% de nossas ações ordinárias, o direito de
indicar, um conselheiro e seu suplente. Nossos conselheiros são eleitos pela assembléia geral ordinária para um
mandato de dois anos.
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De acordo com o nosso Estatuto Social, caso não tenha sido solicitado o processo de voto múltiplo, os
membros do Conselho de Administração deliberarão por maioria absoluta dos presentes para propor uma lista
para compor a chapa completa de candidatos para as vagas no Conselho de Administração. Caso tenha sido
solicitado o processo de voto múltiplo, cada candidato da chapa composta pelo Conselho de Administração
em exercício será considerado um candidato para o Conselho de Administração.
Ainda segundo o nosso Estatuto Social, caso nossa Companhia receba pedido por escrito de acionistas que
desejem requerer a adoção do processo de voto múltiplo, na forma do artigo 141, parágrafo 1º, da Lei das
Sociedades por Ações, a Companhia divulgará o recebimento e o teor de tal pedido: (i) imediatamente, por
meio eletrônico, para a CVM e para a BM&FBOVESPA; e (ii) em até dois dias do recebimento do pedido,
computados apenas os dias em que houver circulação dos jornais habitualmente utilizados por nossa
Companhia, mediante publicação de aviso aos acionistas.
Após a Incorporação HFF mencionada na seção “Eventos Recentes – Associação”, na página 24 deste
Prospecto, deveremos alterar nosso Estatuto Social de forma a estabelecer que o nosso Conselho de
Administração será composto por nove a 11 membros e que o Conselho de Administração terá co-presidência,
sendo que nenhum dos presidentes terá voto de qualidade no caso de empate.
CONSELHO FISCAL
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão de auditoria independente
da Administração e dos auditores externos da Companhia. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal
é fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras, relatando suas observações
aos acionistas.
Nosso Conselho Fiscal é de funcionamento permanente e é constituído de três membros e suplentes em igual
número. De acordo com as regras do Novo Mercado, os membros do Conselho Fiscal deverão subscrever,
previamente à sua investidura no cargo, termo de anuência ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado e
ao Regulamento da Câmara de Arbitragem.
Os membros do Conselho Fiscal não podem fazer parte do Conselho de Administração, da Diretoria ou do quadro
de empregados de uma companhia controlada ou que seja do mesmo grupo, tampouco um cônjuge ou parente dos
nossos administradores. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do Conselho Fiscal
recebam, a título de remuneração, no mínimo, 10% da média da remuneração paga aos diretores, excluindo outros
benefícios. Pelo menos um dos membros do nosso Conselho Fiscal deve ter comprovados conhecimentos nas áreas
de contabilidade, auditoria e financeira que o caracterize como um especialista financeiro, conforme definido no
Sarbanes-Oxley Act dos Estados Unidos de 2002. De acordo com nosso Estatuto Social, um membro do conselho
fiscal não poderá atuar como membro de mais do que dois outros órgãos da sociedade, tais como conselho de
administração, conselho fiscal, comitê de auditoria.
OPERAÇÕES DE INTERESSE DE ADMINISTRADORES
O nosso Estatuto Social possui disposições específicas limitando a capacidade de membros do nosso
Conselho de Administração deliberar quanto a matérias com relação às quais tenham ou representem interesse
conflitante com os da Companhia. Adicionalmente, a Lei das Sociedades por Ações proíbe qualquer
conselheiro ou diretor de:
•

realizar qualquer ato de caridade às nossas custas, exceto aqueles em benefício de empregados ou da comunidade
de que participa e que tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração ou pela diretoria executiva;

•

receber, em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem
autorização constante do nosso Estatuto Social ou concedida através de assembléia geral;

•

sem prévia autorização da assembléia geral ou do nosso Conselho de Administração, tomar por empréstimo
nossos recursos ou bens, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros,
os nossos bens, serviços ou crédito;
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•

intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o nosso, ou nas deliberações
que a respeito tomarem os demais conselheiros;

•

usar, em seu benefício ou de terceiros, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão
do exercício de seu cargo;

•

omitir-se no exercício ou proteção de nossos direitos ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para
terceiros, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de nosso interesse; e

•

adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário aos nossos negócios ou que nós
pretendemos adquirir.

ALOCAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
Anualmente, na assembléia geral ordinária, o Conselho de Administração deve recomendar a destinação do
lucro líquido do exercício fiscal anterior. Esta destinação está sujeita à aprovação de nossos acionistas.
A Lei das Sociedades por Ações define lucro líquido para qualquer exercício fiscal como o resultado do
exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios fiscais anteriores, o
imposto de renda, contribuição social e quaisquer valores destinados ao pagamento de participações estatutárias
de empregados e administradores no lucro da companhia. A participação dos administradores no lucro líquido,
quando aprovada em assembléia geral, pode ser de até 10% do lucro líquido do respectivo exercício fiscal.
O nosso Estatuto Social prevê que uma quantia equivalente a 25% do nosso lucro líquido definido como o
valor a distribuir, deduzidos os valores destinados à reserva legal e à reserva para contingências (se houver), e
acrescido da reversão de valores da reserva para contingências (se houver), deverá estar disponível para
distribuição a título de dividendo ou pagamento de juros sobre o capital próprio, em qualquer exercício fiscal.
O dividendo mínimo obrigatório poderá ser limitado à parcela realizada do lucro líquido. Esta quantia
representa o dividendo mínimo obrigatório. O cálculo do lucro líquido e das alocações para reservas, bem
como dos valores disponíveis para distribuição, são efetuados com base em nossas demonstrações financeiras
não consolidadas preparadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
CONTAS DE RESERVAS
As demonstrações financeiras das sociedades constituídas de acordo com as leis do Brasil apresentam, normalmente,
duas principais contas de reservas – as reservas de lucros e as reservas de capital. Com exceção da reserva legal,
todas as demais reservas são sujeitas à aprovação dos nossos acionistas nas assembléias gerais ordinárias.
•

Reservas de lucros. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as reservas de lucros compreendem
a reserva legal, a reserva de lucros a realizar, a reserva para contingências, as reservas estatutárias e a
reserva de retenção de lucros.

•

Reserva legal. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com nosso estatuto Social, devemos
manter uma reserva legal para a qual devemos destinar 5% do lucro líquido de cada exercício fiscal até
que esta seja igual a 20% do nosso capital integralizado. Entretanto, não somos obrigados a fazer
qualquer destinação à nossa reserva legal com relação a qualquer exercício fiscal em que esta, quando
acrescida às demais reservas constituídas, ultrapassar 30% do capital social. Os valores a serem
destinados à reserva legal devem ser aprovados pela assembléia geral e somente podem ser utilizados
para compensar prejuízos ou aumentar o nosso capital social. Entretanto, estes valores não estão
disponíveis para pagamento de dividendos. Em 31 de março de 2009, o saldo da nossa de reserva legal
era de R$66,2 milhões.
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•

Reserva de lucros a realizar. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, no exercício social em que o
valor a distribuir ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido, o excesso poderá ser destinado à constituição
de reserva de lucros a realizar. A Lei das Sociedades por Ações define lucro líquido realizado como o valor
pelo qual nosso lucro líquido exceder a soma de (i) nosso resultado líquido positivo, se houver, da equivalência
patrimonial de subsidiárias e coligadas e (ii) o lucro, ganhos ou rendimento a serem recebidos pela Companhia
após o término do exercício fiscal seguinte. Os lucros alocados à reserva de lucros a realizar, quando realizadas,
devem ser acrescidos ao primeiro dividendo obrigatório declarado após a sua realização, se não tiverem sido
absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes. Em 31 de março de 2009, não havíamos alocado
quaisquer recursos para nossa reserva de lucros a realizar.

•

Reserva para contingências. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, parte do lucro líquido
poderá ser destinada à reserva para contingências decorrentes de perdas julgadas prováveis que possam
ser estimadas. Qualquer valor assim destinado em exercício anterior deverá ser revertido no exercício
social em que a perda que tenha sido antecipada não venha a ocorrer ou lançada na hipótese da perda
antecipada vir de fato a ocorrer. Em 31 de março de 2009, não havíamos alocado quaisquer recursos para
nossa reserva de contingências.

•

Reservas estatutárias. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer companhia pode prever
em seu estatuto social uma reserva estatutária, desde que o valor máximo da reserva, seu objetivo e critério
de alocação sejam especificamente indicados. Nosso Estatuto Social dispõe sobre duas reservas estatutárias:
•

Reservas para aumento de capital. 20% do nosso lucro líquido ajustado de cada exercício social
deve ser destinado para constituição de reservas para aumento de capital, até atingir o limite de 20%
do nosso capital social. Em 31 de março de 2009, o saldo de nossa reserva para aumento de capital
era de R$160,3 milhões.

•

Reserva para expansão. De acordo com o nosso Estatuto Social, a assembléia geral poderá deliberar
reter parcela do lucro líquido para fins de constituição de uma reserva para expansão, até o limite de
80% do nosso capital social. Esta reserva destina-se a minimizar os efeitos da eventual redução de
nosso capital de giro. Em 31 de março de 2009, o saldo de nossa reserva para expansão era de
R$505,1 milhões.

•

Reserva de retenção de lucros. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a assembléia geral
poderá deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital. Em
31 de março de 2009, não havíamos alocado quaisquer recursos para nossa reserva de retenção de lucros.

•

Reserva de capital. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a reserva de capital consiste em ágio na
emissão de ações, reserva especial de ágio na incorporação, alienação de partes beneficiárias, alienação de
bônus de subscrição, prêmio na emissão de debêntures, incentivos fiscais e doações e subvenções para
investimentos. As quantias destinadas à nossa reserva de capital não são consideradas para efeito da
determinação do dividendo obrigatório. Não podemos emitir partes beneficiárias. O saldo existente na
reserva de capital somente poderá ser utilizado para incorporação ao capital social, absorção de prejuízos
que ultrapassem os lucros acumulados e as reservas de lucros; ou resgate, reembolso ou compra de ações.
Em 31 de março de 2009, não havíamos alocado quaisquer recursos para nossa reserva de capital.

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
O estatuto social de uma sociedade por ações brasileira deve especificar um percentual mínimo do lucro
líquido do exercício que deve ser pago aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório, que pode
também ser pago sob a forma de juros sobre o capital próprio.
Em atendimento ao disposto na Lei das Sociedades por Ações, nosso Estatuto Social dispõe que um montante
de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado conforme descrito em “Alocação do Lucro Líquido e
Distribuição de Dividendos” acima, deve ser alocado para distribuição de dividendos ou pagamento de juros
sobre capital próprio em cada exercício fiscal.
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Embora a Lei das Sociedades por Ações exija que a Companhia distribua anualmente dividendos obrigatórios,
podemos também suspender a distribuição do dividendo mínimo obrigatório, caso o Conselho de Administração
informe à assembléia geral que a distribuição é incompatível com a condição financeira da Companhia.
Qualquer recomendação do Conselho de Administração para suspensão do dividendo obrigatório deve ser
examinado pelo nosso Conselho Fiscal. Além disso, a administração de companhias com ações negociadas em
bolsa deve apresentar justificativa da suspensão à CVM. Os lucros não distribuídos em razão da suspensão na
forma acima mencionada serão destinados a uma reserva especial e, caso não sejam absorvidos por prejuízos
subseqüentes, deverão ser pagos, a título de dividendos, tão logo a condição financeira da companhia assim o permita.
Podemos pagar as distribuições obrigatórias como juros sobre o capital próprio, que são equivalentes aos
dividendos, mas são dedutíveis para fim de cálculo das obrigações do imposto de renda.
Dividendos. Estamos obrigados pela Lei das Sociedades por Ações e por nosso Estatuto Social a realizar
assembléia geral ordinária até o dia 30 de abril de cada ano, na qual os acionistas deverão deliberar sobre o
pagamento de dividendo anual. Nosso pagamento anual de dividendos toma por base nossas demonstrações
financeiras auditadas referentes ao exercício imediatamente anterior.
Os titulares de ações na data em que o dividendo for declarado terão direito ao recebimento dos dividendos.
Normalmente, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações os dividendos devem ser pagos no prazo de 60 dias
de sua declaração, exceto quando por deliberação dos acionistas for estabelecida uma outra data de pagamento que,
em qualquer hipótese, deverá ocorrer até o final do exercício em que os dividendos foram declarados.
Nosso Estatuto Social não estabelece que o valor do pagamento de dividendo seja corrigido por conta da inflação.
Nosso Conselho de Administração pode declarar dividendos intermediários a débito da conta de lucros
apurados no último balanço anual ou semestral. Além disso, nosso Conselho de Administração pode declarar
dividendos a partir do lucro líquido constante de nosso balanço trimestral não auditado. Os dividendos
intermediários também podem ser declarados a débito da conta de reserva de lucros existente no último
balanço anual ou semestral. Os dividendos pagos com base em lucros auferidos em períodos inferiores a seis
meses não podem exceder ao montante das reservas de capital. Os pagamentos de dividendos intermediários
podem ser compensados contra o valor do dividendo obrigatório relativo ao lucro líquido do exercício no qual
foram pagos os dividendos intermediários.
Juros sobre o capital próprio. Desde 1 de janeiro de 1996, as companhias brasileiras estão autorizadas a
pagar juros a acionistas e considerar tais pagamentos dedutíveis para efeito do imposto de renda de pessoa
jurídica e, desde 1998, também para efeito da contribuição social. O valor da dedução fica limitado ao que for
maior entre (i) 50% do nosso lucro líquido (antes do pagamento de juros ou quaisquer deduções referentes à
contribuição social e imposto de renda) e (ii) 50% de nossos lucros acumulados nos dois casos sempre com
relação ao período relevante. Nosso Estatuto Social permite o pagamento de juros sobre o capital próprio
como forma alternativa de pagamento de dividendos. A taxa aplicável ao cálculo dos juros sobre o capital
próprio fica limitada à TJLP para o período relevante. De acordo com nosso Estatuto, podemos incluir o valor
distribuído aos acionistas como juros sobre capital próprio, líquido de qualquer imposto retido na fonte, como
parcela do valor do dividendo obrigatório. De acordo com a legislação aplicável, somos obrigados a pagar aos
acionistas um valor suficiente para assegurar que a quantia líquida recebida por eles a título de juros sobre o
capital próprio, descontado o pagamento do imposto retido na fonte, acrescida do valor dos dividendos
declarados, seja equivalente no mínimo ao valor do dividendo obrigatório.
Os acionistas têm prazo de três anos, contados da data de pagamento de dividendos, para reclamar dividendos,
ou pagamentos de juros referentes às suas ações, após o qual o valor dos dividendos não reclamados reverterá
em favor da Companhia.
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DIREITO DE RECESSO
Qualquer um de nossos acionistas dissidente quanto a determinadas deliberações tomadas em assembléia geral
poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor patrimonial de suas ações.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de recesso poderá ser exercido, dentre outros, nos
seguintes eventos:
•

cisão (observado o disposto abaixo);

•

redução do dividendo mínimo obrigatório;

•

mudança do objeto social;

•

fusão ou incorporação em outra sociedade;

•

transformação societária;

•

participação em um grupo de sociedades, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações;

•

incorporação de nossas ações por outra sociedade ou incorporação, por nós, de ações de outra sociedade; e

•

a aquisição por nós de empresa cujo preço de aquisição excede os limites estabelecidos no parágrafo 2º
do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações.

A Lei das Sociedades por Ações estabelece, ainda, que a nossa cisão ensejará direito de recesso nos casos em
que ela ocasionar:
•

mudança do nosso objeto, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade cuja atividade
preponderante coincida com a decorrente do nosso objeto social;

•

redução do dividendo obrigatório; ou

•

participação em um grupo de sociedades, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações.

Nos casos de: (1) fusão ou incorporação de nossa Companhia; ou (2) participação de nossa Companhia em um
grupo de sociedades, conforme definição da Lei das Sociedades por Ações; (3) incorporação das ações de nossa
Companhia; ou (4) aquisição de qualquer sociedade, no caso de o preço exceder o disposto no artigo 256 da Lei das
Sociedades por Ações, os nossos acionistas não terão direito de recesso caso suas ações (i) tenham liquidez, ou seja,
integrem o índice geral da BM&FBOVESPA ou o índice de qualquer outra bolsa, conforme definido pela CVM, e
(ii) tenham dispersão, de forma que o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob
controle comum detenham menos da metade das ações da espécie ou classe objeto do direito de retirada.
O direito de recesso deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contado da publicação da ata da assembléia geral
que deliberar a matéria que der ensejo a tal direito. Adicionalmente, temos o direito de reconsiderar qualquer
deliberação que tenha ensejado direito de recesso nos dez dias subseqüentes ao término do prazo de exercício
desse direito, se entendermos que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes
colocaria em risco nossa estabilidade financeira.
No caso do exercício do direito de recesso, os acionistas terão direito a receber o valor contábil de suas ações,
com base no último balanço aprovado pela assembléia geral. Se, todavia, a deliberação que ensejou o direito
de retirada tiver ocorrido mais de 60 dias depois da data do último balanço aprovado, o acionista poderá
solicitar levantamento de balanço especial levantado em data não anterior a 60 dias antes da deliberação, para
avaliação do valor de suas ações. Neste caso, devemos pagar imediatamente 80% do valor de reembolso
calculado com base no último balanço aprovado por nossos acionistas, e o saldo remanescente no prazo de
120 dias a contar da data da deliberação da assembléia geral que ensejou o direito de recesso a partir do novo
balanço patrimonial.
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RESGATE
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nossas ações podem ser resgatadas mediante determinação de
nossos acionistas em assembléia geral extraordinária representando, no mínimo, a metade de nosso capital social.
DIREITO DE PREFERÊNCIA
Exceto conforme descrito abaixo, nossos acionistas possuem direito de preferência na subscrição de ações em
qualquer aumento de capital, na proporção de sua participação acionária, exceto nos casos de outorga ou de
exercício de qualquer opção de compra ou subscrição de ações de nosso capital social, bem como nos casos
de conversão de debêntures em ações. Nossos acionistas também possuem direito de preferência na
subscrição de debêntures conversíveis e em qualquer oferta de nossas ações ou bônus de subscrição.
Concede-se prazo não inferior a 30 dias, contado da publicação de aviso aos acionistas referente ao aumento de
capital, para o exercício do direito de preferência, sendo que este direito pode ser alienado pelo acionista. Todavia,
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o nosso Conselho de Administração poderá excluir o direito de
preferência ou reduzir o prazo para seu exercício, nas emissões de ações, debêntures conversíveis e bônus de
subscrição, até o limite do capital acionário autorizado, desde que a distribuição dessas ações seja efetuada em bolsa
de valores mediante oferta pública ou por meio de troca de ações em uma oferta pública com o fim de aquisição de
controle de uma outra companhia. Nos termos do artigo 172, inciso I da Lei das Sociedades por Ações e do artigo
9º de nosso Estatuto Social, nossos acionistas não terão direito de preferência em relação à Oferta Brasileira. No
entanto, os nossos acionistas terão direito de prioridade para aquisição das Ações da Oferta Brasileira no âmbito da
Oferta Prioritária, nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400 (ver “Informações Sobre a Oferta – Procedimento
da Oferta Brasileira – Oferta Prioritária” na página 49 deste Prospecto).
MECANISMO DE PROTEÇÃO À DISPERSÃO ACIONÁRIA
Nosso Estatuto Social contém disposição que tem o efeito de evitar a concentração de nossas ações nas mãos de
um grupo pequeno de investidores, de modo a promover uma base acionária mais dispersa.
A disposição neste sentido exige que qualquer acionista que adquira ou se torne titular de ações de emissão de
nossa Companhia, em quantidade igual ou superior a 20% do total de ações de emissão da Companhia deverá,
no prazo máximo de 30 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações
em quantidade igual ou superior a 20% do total de ações de emissão de nossa Companhia, realizar ou solicitar
o registro de uma oferta pública para a aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia,
observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da BM&FBOVESPA e os
termos do nosso Estatuto Social. Incluem-se na obrigação de realizar esta oferta pública o acionista que
adquira ou se torne titular de 20% ou mais ações da Companhia em decorrência de usufruto ou fideicomisso.
Estão excluídos destas obrigações os acionistas que já são titulares de 20% ou mais do total de ações da Companhia.
O percentual de 20% aqui explicitado não se aplica na hipótese de uma pessoa tornar-se titular de ações de emissão
da Companhia em quantidade superior a 20% do total das ações de sua emissão em decorrência (i) de sucessão
legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até 60 dias contados do evento relevante;
(ii) da incorporação de uma outra sociedade pela Companhia, (iii) da incorporação de ações de uma outra sociedade
pela Companhia, ou (iv) da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que
tenha sido aprovada em assembléia geral de acionistas da Companhia, convocada pelo seu Conselho de
Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações
com base em valor econômico obtido a partir de um laudo de avaliação econômico-financeira da Companhia
realizada por empresa especializada com experiência comprovada em avaliação de companhias abertas.
Para fins do cálculo do percentual de 20% do total de ações de emissão da Companhia, não serão computados
os acréscimos involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria ou
de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações.
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A oferta pública deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas de nossa Companhia, (ii)
efetivada em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA, (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com
o procedimento a seguir, e (iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na oferta pública
para a aquisição de ações de emissão da Companhia. O preço de aquisição na oferta pública de cada ação de
emissão da Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre (a) o valor econômico da Companhia,
conforme estabelecido no artigo 37, § 2º do nosso Estatuto Social; (b) 135% do preço de emissão das ações
em qualquer aumento de capital realizado mediante distribuição pública ocorrido no período de 24 meses que
anteceder a data em que se tornar obrigatória a realização da oferta pública, devidamente atualizado pelo
IPCA até o momento do pagamento; e (c) 135% da cotação unitária média das ações de emissão de nossa
Companhia durante o período de 30 dias anterior à realização da oferta pública na bolsa de valores em que
houver o maior volume de negociações das ações de emissão de nossa Companhia.
Caso a regulamentação da CVM aplicável à oferta pública prevista neste caso determine a adoção de um
critério de cálculo para a fixação do preço de aquisição de cada ação de nossa Companhia na oferta pública
que resulte em preço de aquisição superior, deverá prevalecer na efetivação da oferta pública prevista aquele
preço de aquisição calculado nos termos da regulamentação da CVM.
A realização da oferta pública não exclui a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a
própria Companhia, formular uma oferta pública concorrente, nos termos da regulamentação aplicável.
A alteração que limite o direito dos acionistas à realização da oferta pública ou a exclusão deste mecanismo
obrigará o(s) acionista(s) que tiver(em) votado a favor de tal alteração ou exclusão na deliberação em
assembléia geral a realizar a oferta pública aqui prevista.
RESTRIÇÕES À REALIZAÇÃO DE DETERMINADAS OPERAÇÕES POR ACIONISTAS
CONTROLADORES, CONSELHEIROS E DIRETORES
Estamos sujeitos às regras estabelecidas na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, quanto à negociação
de valores mobiliários de nossa emissão. Nossa Companhia, nossos acionistas signatários de acordo de votos,
diretos ou indiretos, membros do nosso Conselho de Administração, nossos diretores e membros do nosso
Conselho Fiscal, membros dos nossos comitês e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, bem como qualquer outra pessoa que tenha conhecimento de informação
referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, são
proibidos de negociar com valores mobiliários de nossa emissão, incluindo operações com derivativos que
envolvam valores mobiliários de emissão da nossa Companhia, antes da divulgação ao mercado de ato ou fato
relevante ocorrido nos nossos negócios.
Esta restrição também é aplicável:
•

aos membros do nosso Conselho de Administração, nossos diretores e membros do nosso Conselho
Fiscal que se afastarem de cargos na nossa administração anteriormente à divulgação de negócio ou fato
iniciado durante seu período de gestão, por um período de seis meses a contar da data em que tais pessoas
se afastaram de seus cargos;

•

em caso de existência de intenção de promover operações de fusão, incorporação, cisão total ou parcial, ou
reorganização societária envolvendo a Companhia, enquanto tal fato não tiver sido divulgado ao mercado;

•

a nós, caso tenha sido celebrado qualquer acordo ou contrato visando à transferência do controle
acionário respectivo, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, enquanto tal fato
não tiver sido divulgado ao mercado;

263

•

durante o período de 15 dias anteriores à divulgação de nossas informações trimestrais (ITR) e anuais
(DFP) exigidas pela CVM; e

•

aos acionistas controladores, diretos ou indiretos, membros do nosso Conselho de Administração e
diretores, sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de nossa emissão pela própria
Companhia, ou por qualquer uma das nossas controladas, coligadas ou outra companhia sob controle
comum ao da nossa Companhia, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim.

RESTRIÇÕES A ATIVIDADES ESTRANHAS AOS INTERESSES SOCIAIS
O nosso Estatuto Social determina que é vedado à nossa Companhia conceder financiamento ou garantias de
qualquer espécie a terceiros para negócios estranhos aos nossos interesses.
ARBITRAGEM
De acordo com nosso Estatuto Social, nós, nossos acionistas, administradores e membros do nosso Conselho
Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, as disputas ou controvérsias que possam surgir entre eles,
relacionadas ou oriundas, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas no Contrato de Participação no Novo Mercado, no Regulamento de Listagem do Novo
Mercado, no nosso Estatuto Social, nos acordos de acionistas arquivados em nossa sede, nas disposições da Lei
das Sociedades por Ações, nas normas editadas pelo CMN, pelo Banco Central ou pela CVM, nos regulamentos
da BM&FBOVESPA, nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral e no
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem, a ser conduzida em conformidade com este último
Regulamento. De acordo com o Capítulo 12 do Regulamento de Arbitragem, as partes podem consensualmente
concordar em utilizar outra câmara de arbitragem para dirimir disputas em que estejam envolvidas.
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA
O nosso registro como companhia aberta poderá ser cancelado se os nossos acionistas signatários de acordo
de votos ou outros acionistas ou a própria companhia realizarem uma oferta pública para aquisição de todas as
nossas ações em circulação, de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, regras da CVM e
regulamentos do Novo Mercado. O preço mínimo ofertado pelas ações na oferta para aquisição corresponderá, no
mínimo, ao valor econômico dessas ações, conforme determinado por laudo elaborado por empresa especializada.
O laudo de avaliação será elaborado por sociedade especializada e independente, com experiência
comprovada, que será escolhida pela assembléia geral a partir de lista tríplice apresentada pelo nosso
Conselho de Administração, devendo a respectiva deliberação ser tomada por maioria absoluta de votos das
ações em circulação dos acionistas presentes, não se computando os votos em branco, os votos do acionista
controlador, de seu cônjuge, companheiro(a) e dependentes incluídos na declaração anual de impostos de
renda, ações em tesouraria, ações detidas por sociedades controladas ou coligadas da Companhia e outras
sociedades que integrem o mesmo grupo econômico. Os custos de elaboração de referido laudo deverão ser
integralmente suportados pelos responsáveis pela efetivação da oferta para aquisição, conforme o caso.
Os titulares de no mínimo 10% das ações em circulação, observado o disposto no parágrafo anterior, podem
solicitar a nossos administradores que façam uma nova avaliação do preço das ações usando o mesmo ou
outro método de avaliação. Neste caso, nossos administradores deverão convocar uma assembléia geral para
deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério. Tal requerimento deverá ser
apresentado no prazo de 15 dias da divulgação do valor a ser pago pelas ações da oferta pública e deverá estar
devidamente fundamentado. Os acionistas que solicitarem a realização de nova avaliação, bem como aqueles
que votarem a seu favor, deverão nos ressarcir pelos custos incorridos com a nova avaliação, caso o novo
valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta. No entanto, caso o valor apurado na segunda avaliação
seja maior do que o valor inicial da oferta, a oferta para aquisição deverá obrigatoriamente adotar o novo
valor ou ser cancelada, devendo tal decisão ser divulgada ao mercado.
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Na hipótese de haver o exercício do poder de controle de forma difusa (ou seja, o poder de controle exercido por:
(i) acionista detentor de menos de 50% do capital social da Companhia; (ii) acionistas que em conjunto sejam
detentores de percentual superior a 50% do capital social, desde que estes acionistas não sejam signatários de
acordo de acionistas, não estejam sob controle comum e nem atuem representando um interesse comum; e (iii)
acionistas signatários de acordo de acionistas que em conjunto sejam detentores de menos de 50% do capital
social), sempre que for aprovado em assembléia geral o cancelamento de registro de companhia aberta, a oferta
para aquisição deverá ser efetivada pela própria Companhia, observadas as limitações legais. Neste caso, sujeito
à regulamentação aplicável, a Companhia somente poderá adquirir ações de titularidade dos acionistas que
tenham votado a favor do cancelamento de registro na assembléia geral, após ter adquirido as ações dos demais
acionistas que tenham votado contra a deliberação e que tenham aceitado a referida oferta para aquisição.
SAÍDA DO NOVO MERCADO
Podemos, a qualquer momento, requerer o cancelamento de nossa listagem no Novo Mercado, desde que tal
deliberação seja aprovada em assembléia geral por acionistas que representem a maioria do capital votante, e
desde que a BM&FBOVESPA seja informada por escrito com no mínimo 30 dias de antecedência. Tal
deliberação deverá especificar se a saída ocorre porque os valores mobiliários por nós emitidos passarão a ter
registro para negociação fora do Novo Mercado, ou se em razão do cancelamento do nosso registro de
companhia aberta. Nossa saída do Novo Mercado não implicará a perda da nossa condição de companhia
aberta registrada na BM&FBOVESPA.
Se nos retirarmos do Novo Mercado por deliberação dos acionistas em assembléia geral, para que nossas ações
passem a ser negociadas fora do Novo Mercado, os acionistas que tenham votado favoravelmente à respectiva
deliberação deverão realizar uma oferta pública para aquisição de nossas ações. O preço da oferta pública por ação
deverá ser equivalente ao valor econômico apurado, mediante elaboração de laudo de avaliação por sociedade
especializada e independente, com experiência comprovada, que será escolhida pela assembléia geral a partir de
lista tríplice apresentada pelo nosso Conselho de Administração. Esta deliberação deverá ser aprovada por maioria
de votos das ações em circulação dos acionistas presentes, não se computando os votos em branco nem os dos
acionistas signatários de acordo de votos, de seu cônjuge, companheiro (a) e dependentes incluídos na declaração
anual de impostos de renda, ações em tesouraria, ações detidas por sociedades controladas ou coligadas da
Companhia e outras sociedades que integrem o mesmo grupo econômico. Os custos de elaboração de referido
laudo deverão ser integralmente suportados pelos acionistas signatários de acordo de votos.
Na hipótese de haver exercício do poder de controle de forma difusa, a saída de uma companhia aberta do
Novo Mercado, seja por registro para negociação das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização
societária, exigirá a realização de oferta para aquisição de ações pelos acionistas que tenham votado a favor da
respectiva deliberação, sujeito à regulamentação aplicável.
Uma outra hipótese prevista em nosso Estatuto Social é aquela na qual a BM&FBOVESPA determina a
suspensão da negociação das ações em razão de descumprimento de obrigações determinadas pelo
Regulamento do Novo Mercado. Neste caso, o presidente do Conselho de Administração convocará em até
dois dias uma assembléia geral extraordinária para substituição de todo o Conselho de Administração.
Qualquer acionista poderá convocar esta assembléia se o presidente do Conselho de Administração deixar de
fazê-lo. O novo Conselho de Administração ficará responsável pelo saneamento do descumprimento que deu
ensejo à nova composição do Conselho de Administração.
Se nossa Companhia sair do Novo Mercado, por descumprimento de obrigações do Regulamento do Novo
Mercado decorrentes de deliberação de assembléia geral, a oferta pública será realizada pelos acionistas que
votaram a favor da deliberação. Entretanto, se nossa Companhia sair do Novo Mercado por descumprimento de
obrigações do Regulamento do Novo Mercado decorrentes de atos da Administração, nossa Companhia deverá
realizar uma oferta pública dirigida a todos os acionistas, para cancelamento de registro de companhia aberta,
observados os limites impostos pela legislação em vigor.
Nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, caso o nosso controle seja alienado nos
12 meses subseqüentes à nossa saída do Novo Mercado, o acionista signatário de acordo de votos alienante e
o comprador deverão oferecer aos demais acionistas a aquisição de suas ações pelo preço e nas condições
obtidas pelo acionista signatário de acordo de votos alienante, devidamente corrigido pela inflação no período.
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Após a saída de nossas ações do Novo Mercado, não poderemos ter títulos listados no Novo Mercado pelo
período de dois anos subseqüentes ao cancelamento, a menos que ocorra uma alienação do nosso controle
após nossa saída do Novo Mercado.
CONTROLE DE FORMA DIFUSA
Haverá exercício de controle difuso quando esse controle for exercido por: (i) acionista detentor de menos de
50% do capital social da Companhia; (ii) acionistas que em conjunto sejam detentores de percentual superior
a 50% do capital social, desde que estes acionistas não sejam signatários de acordo de acionistas, não estejam
sob controle comum e nem atuem representando um interesse comum; e (iii) acionistas signatários de acordo
de acionistas que em conjunto sejam detentores de menos de 50% do capital social.
Tais acionistas não serão considerados controladores para os seguintes fins, entre outros, nos termos de nosso
Estatuto Social: (i) em caso de cancelamento de registro de companhia aberta, nossa Companhia será responsável
pela realização de oferta pública, a um preço equivalente ao valor econômico apurado por laudo elaborado por
empresa especializada, ressalvando-se, porém, que, sujeito a regulamentação aplicável, a Companhia somente
poderá adquirir as ações dos acionistas que tenham votado a favor do cancelamento de registro após ter adquirido as
ações dos acionistas que não tenham votado a favor da referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta
pública; (ii) em caso de saída do Novo Mercado por deliberação da assembléia geral, os acionistas que tenham
votado a favor da saída do Novo Mercado serão responsáveis pela realização de oferta pública a um preço
equivalente ao valor econômico apurado por laudo elaborado por empresa especializada; e (iii) em caso de saída do
Novo Mercado por descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem; os acionistas que
tenham votado a favor da deliberação que implique em descumprimento serão responsáveis pela realização de
oferta pública de aquisição a um preço equivalente ao valor econômico apurado por laudo elaborado por empresa
especializada, ressalvando-se, porém, que se descumprimento decorrer de ato da Administração, a Companhia será
responsável pela realização da oferta pública.
ALIENAÇÃO DE CONTROLE
De acordo com o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, em caso de alienação direta ou indireta do
controle de uma companhia aberta, por meio de uma única operação ou operações sucessivas, deverá ser
contratada sob condição suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a concretizar, observados os
termos e condições previstos na regulamentação, oferta pública para aquisição das demais ações dos outros
acionistas nos mesmos termos e condições praticados para aquisição do controle.
Esta oferta pública de aquisição é exigida, ainda:
•

quando houver uma cessão onerosa dos direitos de compra de nossas ações e outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha resultar na alienação do nosso controle; ou

•

em caso de alienação de controle de sociedade que detenha o poder de controle da Companhia, sendo que,
neste caso, o acionista signatário de acordo de votos alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA
o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor.

No caso do exercício do poder de controle na forma difusa, o acionista adquirente do controle estará obrigado
a realizar uma oferta pública caso a compra de ações de nosso capital venha lhe outorgar controle efetivo,
direto ou indireto, de fato ou de direito, para conduzir nossos negócios e orientar a operação dos órgãos de
nossa Companhia. A verificação quanto a existir ou não controle efetivo será realizada caso a caso mediante
análise das circunstâncias reais.
O comprador, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para recompor, dentro dos seis meses
subseqüentes, o percentual mínimo de 25% de ações em circulação no mercado.
O acionista signatário de acordo de votos não poderá efetuar nenhuma transferência das nossas ações, e a
Companhia não poderá efetuar nenhum registro destas transferências, até que o comprador assine o Termo de
Anuência ao Regulamento do Novo Mercado e ao Regulamento de Arbitragem.
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OFERTAS PÚBLICAS
Nosso Estatuto Social permite que seja formulada uma única OPA, visando a mais de uma das finalidades
previstas (i) nos itens “Mecanismo de Proteção à Dispersão Acionária”, “Cancelamento do Registro de
Companhia Aberta”, “Saída do Novo Mercado” e “Alienação de Controle” acima, (ii) no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado ou (iii) na regulamentação emitida pela CVM, desde que os procedimentos de
todas as OPAs sejam compatíveis, não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a aprovação
da CVM nos casos exigidos pela legislação aplicável.
Além disso, nosso Estatuto Social permite que a Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização das
ofertas públicas mencionadas nesta seção, efetivem tais ofertas por intermédio de qualquer acionista, terceiros
e conforme o caso, a própria Companhia. Nossa Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização da
oferta pública continuarão responsáveis pela condução da oferta pública, até que a mesma esteja totalmente
concluída de acordo com as regras aplicáveis.
Qualquer pessoa que adquira ou se torne titular de ações de nossa emissão em quantidade igual ou superior a
20% (vinte por cento) do total de ações de nossa emissão deverá realizar ou solicitar o registro de uma OPA
da totalidade das ações de nossa emissão, observado o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os
regulamentos da BM&FBOVESPA e as disposições do nosso Estatuto Social.
A OPA deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os nossos acionistas, (ii) efetivada em leilão a ser
realizado na BM&FBOVESPA, e (iii) paga à vista, em moeda corrente nacional. O preço de aquisição de cada
uma das ações de nossa emissão não poderá ser inferior ao maior valor entre (i) o valor econômico apurado
em laudo de avaliação; (ii) 135% (cento e trinta e cinco por cento) do preço de emissão das nossas ações em
qualquer aumento de capital realizado mediante distribuição pública ocorrido no período de 24 meses que
anteceder a data em que se tornar obrigatória a realização da OPA, devidamente atualizado pelo IPCA até o
momento do pagamento; e (iii) 135% (cento e trinta e cinco por cento) da cotação unitária média das ações de
nossa emissão durante o período de 30 (trinta) dias anteriores à realização da OPA na bolsa de valores em que
houver o maior volume de negociações das ações de nossa emissão.
Para um descrição detalhada dos procedimentos aplicáveis à OPA por aumento de participação, vide nosso
Estatuto Social anexo a este Prospecto.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS DO ACIONISTA ADQUIRENTE POR DESCUMPRIMENTO DO
NOSSO ESTATUTO SOCIAL
Na hipótese de descumprimento de regras estabelecidas em nosso Estatuto Social, o acionista adquirente que
deixar de realizar a oferta pública prevista, na hipótese de alienação de controle e de aquisição de ações
representativas de 20% ou mais do capital da Companhia, estará sujeito à suspensão do exercício dos seus
direitos de acionista por deliberação em assembléia geral. A assembléia geral deverá ser convocada na hipótese
deste descumprimento. Além disso, não será permitido ao acionista adquirente votar na assembléia mencionada.
AQUISIÇÃO PELA COMPANHIA DE AÇÕES DE EMISSÃO PRÓPRIA
Nosso Estatuto Social autoriza nosso Conselho de Administração a aprovar a compra, pela Companhia, de
ações de sua própria emissão. A decisão de comprar ações de emissão própria para manutenção em tesouraria
ou para cancelamento não pode, dentre outras coisas:
•

resultar na redução do nosso capital social;

•

requerer a utilização de recursos superiores ao saldo de lucros ou reservas disponíveis (excluídas a
reserva legal, reserva de lucros a realizar, reserva de reavaliação, e reserva especial para dividendo
obrigatório), constantes do último balanço;

•

criar, direta ou indiretamente, qualquer demanda, oferta ou condição do preço por ação artificial, ou
utilizar-se de qualquer prática injusta, como conseqüência de uma ação ou omissão;
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•

ser conduzida paralelamente a uma oferta pública para aquisição; ou

•

ser utilizada para a compra de ações não integralizadas ou detidas por nosso acionista signatário de
acordo de votos.

A decisão de comprarmos nossas próprias ações deve ser tomada pelo nosso Conselho de Administração, o
qual deverá especificar (i) o propósito da transação; (ii) a quantidade de ações a ser adquirida; (iii) o período
que será realizado a aquisição das ações, o qual não pode exceder 365 dias; (iv) a quantidade de ações em
circulação; e (v) as instituições financeiras que atuarão como intermediárias para a aquisição.
Não podemos manter em tesouraria mais do que 10% de nossas ações em circulação no mercado, incluindo as
ações detidas por nossas subsidiárias e coligadas.
Qualquer compra de ações de emissão da Companhia por nossa parte deve ser realizada em bolsa, e não pode
ser feita por meio de operações privadas exceto se previamente aprovada pela CVM. O preço de compra das
ações não poderá exceder o preço de mercado. Podemos também comprar ações de emissão da Companhia na
hipótese de a Companhia deixar de ser uma companhia aberta. Adicionalmente, sujeito a certas condições,
podemos comprar ou emitir opções de compra ou de venda relacionadas às ações de emissão da Companhia.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Deveremos atender às exigências relativas à divulgação de informações previstas na Lei das Sociedades por
Ações e nos atos normativos expedidos pela CVM. Ainda, em função de nossa listagem no Novo Mercado,
deveremos também seguir as exigências relativas à divulgação de informações contidas no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado.
Informações exigidas pela CVM
A Lei das Sociedades por Ações, a regulamentação editada pela CVM e o Regulamento de Listagem do Novo
Mercado estabelecem que a companhia aberta deve fornecer à CVM e à BM&FBOVESPA determinadas
informações periódicas:
•

demonstrações financeiras preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, bem
como os relatórios dos administradores e dos auditores independentes, dentro dos três meses após o fim
do respectivo exercício social, ou na data em que forem publicados ou disponibilizados para os acionistas,
o que ocorrer primeiro, junto com as Demonstrações Financeiras Padronizadas (relatório em modelo
padrão contendo informações financeiras relevantes derivadas das nossas demonstrações financeiras);

•

edital de convocação da assembléia geral ordinária, no mesmo dia em que forem publicadas na imprensa;

•

sumário das decisões tomadas nas assembléias gerais ordinárias, no dia seguinte da sua realização;

•

cópia da ata da assembléia geral ordinária, até dez dias após a sua realização;

•

formulário de Informações Anuais - IAN, até trinta dias após a realização da assembléia geral ordinária; e

•

formulário de Informações Trimestrais - ITR, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial emitido por
auditor independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada
trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações
para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior.

Além das informações acima, cabe à Companhia informar a CVM e a BM&FBOVESPA sobre:
•

edital de convocação de Assembléia-Geral Extraordinária ou especial, no mesmo dia de sua publicação;

•

sumário das decisões tomadas nas assembléias gerais extraordinária ou especial, no dia seguinte da sua realização;

•

cópia da ata de Assembléia Extraordinária ou Especial, até dez dias após a realização da assembléia geral;

•

cópia do acordo de acionistas, quando do arquivamento na companhia;
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•

comunicação sobre ato ou fato relevante, no mesmo dia de sua divulgação pela imprensa;

•

informação sobre pedido de recuperação judicial, seus fundamentos, demonstrações financeiras
especialmente levantadas para obtenção do benefício legal e, se for o caso, situação dos debenturistas
quanto ao recebimento das quantias investidas, bem como qualquer decisão deferindo o processamento
da recuperação, no mesmo dia da entrada do pedido em juízo ou no dia de sua ciência pela Companhia;

•

informação sobre pedido ou confissão de falência, no mesmo dia de sua ciência pela companhia, ou do
ingresso do pedido em juízo, conforme for o caso;

•

sentença declaratória de falência com indicação do síndico da massa falida, no mesmo dia de sua ciência
pela companhia.

Informações Exigidas pela BM&FBOVESPA para Companhias Listadas no Segmento Novo Mercado
Além dos requisitos de divulgação da legislação societária e da CVM, devemos observar também os seguintes
requisitos de divulgação:
•

no máximo seis meses após a obtenção de autorização para negociar no Novo Mercado, devemos
apresentar demonstrações financeiras e demonstrações consolidadas após o término de cada trimestre
(excetuado o último) e de cada exercício social, incluindo a demonstração de fluxo de caixa que deverá
indicar, no mínimo, as alterações ocorridas no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregados em
fluxos operacionais, financiamento e investimentos;

•

a partir da divulgação das demonstrações financeiras referentes ao segundo exercício após a obtenção de
autorização para negociar nossos valores mobiliários no Novo Mercado devemos, no máximo 4 meses
após o encerramento do exercício social: (i) divulgar demonstrações financeiras ou demonstrações
consolidadas de acordo com os padrões internacionais U.S. GAAP ou IFRS, em reais ou dólares, que
deverão ser divulgadas na íntegra, no idioma inglês, acompanhadas do relatório da administração, das
notas explicativas que informem, inclusive, o lucro líquido e o patrimônio líquido apurados ao final do
exercício, segundo os princípios contábeis utilizados no Brasil e a proposta da destinação do resultado, e
parecer dos auditores independentes; ou (ii) divulgar, em idioma inglês, a íntegra das demonstrações
financeiras, relatório da administração e as notas explicativas, preparadas de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações, acompanhadas de nota explicativa adicional que demonstre a conciliação do
resultado do exercício e do patrimônio líquido apurados segundo as práticas contábeis utilizadas no Brasil
e segundo os padrões internacionais U.S. GAAP ou IFRS, conforme o caso, evidenciando as principais
diferenças entre os critérios contábeis aplicados, e do parecer dos auditores independentes; e

•

a partir da data de divulgação da primeira demonstração financeira elaborada de acordo com o disposto nos
itens acima, no máximo quinze dias após o prazo estabelecido pela legislação para divulgação das informações
trimestrais, devemos: (i) apresentar, na íntegra, as informações trimestrais traduzidas para o idioma inglês; ou
(ii) apresentar as demonstrações financeiras ou demonstrações consolidadas de acordo com os padrões
internacionais U.S. GAAP ou IFRS, acompanhadas de relatório dos auditores independentes.

Tendo em vista o registro da Companhia no Novo Mercado, precisamos divulgar as informações abaixo
listadas, nos prazos previstos no Regulamento de Listagem no Novo Mercado, juntamente com as nossas
informações trimestrais:
•

balanço patrimonial consolidado, demonstração de resultado consolidado, e comentário de desempenho
consolidado, caso a companhia esteja obrigada a apresentar demonstrações consolidadas ao fim do
exercício social;

•

informe da posição acionária de todo aquele que detiver mais do que 5% do capital social da Companhia,
de forma direta ou indireta, até o nível da pessoa física;

•

informe da quantidade e características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que o
acionista signatário de acordo de votos, os administradores e os membros do conselho fiscal sejam
titulares, direta ou indiretamente;
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•

informe da evolução da participação dos Acionistas Controladores, dos membros do Conselho de
Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal em relação aos respectivos valores mobiliários,
nos 12 meses imediatamente anteriores;

•

a demonstração de fluxo de caixa da Companhia e a demonstração de fluxo de caixa consolidado, que
deverá ser incluída nas notas explicativas;

•

informe da quantidade de ações em circulação e sua porcentagem em relação ao total de ações emitidas; e

•

informe da existência e vinculação à cláusula compromissória.

Informações relativas a todo aquele que detiver mais de 5% do capital social da Companhia, quantidade e
características das ações da companhia direta ou indiretamente detidas pelos Acionistas Controladores,
membros do Conselho de Administração, da Diretoria ou do Conselho Fiscal, a evolução do volume de ações
detidas por estas pessoas dentro dos 12 meses imediatamente anteriores, a quantidade de ações em circulação
e sua porcentagem em relação ao total de ações emitidas e a existência e vinculação à cláusula
compromissória devem também estar incluídas nas Informações Anuais – IAN da companhia, no quadro
“Outras Informações Consideradas Importantes para o Melhor Entendimento da Companhia”.
Divulgação de Negociação por Parte de Acionista Controlador, Conselheiro, Diretor e Membro do
Conselho Fiscal
De acordo com as regras da CVM e com o Regulamento do Novo Mercado, nossos acionistas signatários de
acordo de votos, nossos administradores e membros do nosso Conselho Fiscal, quando instalado, ou de
qualquer outro órgão com funções técnicas ou consultivas, criados por disposições estatutárias, ficam
obrigados a nos comunicar, a comunicar à CVM e à BM&FBOVESPA a quantidade e as características dos
valores mobiliários de nossa emissão, de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive seus
derivativos lastreados naqueles valores, e qualquer negociação subseqüente envolvendo tais valores
mobiliários ou derivativos. Essa obrigação de informar estende-se aos valores mobiliários e respectivos
derivativos de que sejam titulares, direta ou indiretamente, o cônjuge, companheiro(a) e os dependentes
incluídos na declaração anual de imposto de renda dos acionistas controladores, administradores e membros
do conselho fiscal. Estas informações deverão ser comunicadas em detalhe à CVM e à BM&FBOVESPA,
pelo Diretor de Relações com Investidores, no prazo de 10 dias a contar do final de cada mês.
Ademais, os acionistas signatários de acordo de votos, os acionistas que tiverem elegido membros do Conselho de
Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas agindo em
conjunto, que passarem a deter, direta ou indiretamente, uma participação acionária igual ou superior a 5% das
nossas ações, devem comunicar à Companhia, à CVM e à BM&FBOVESPA, as seguintes informações:
•

nome e qualificação do comunicante;

•

quantidade, preço, espécie e/ou classe, nos casos de ações adquiridas, ou características, no caso de
outros valores mobiliários;

•

forma de aquisição (transação privada e transação feita na bolsa de valores, entre outros);

•

razões e objetivo da aquisição; e

•

informação sobre quaisquer acordos regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de
valores mobiliários de emissão da nossa Companhia.

A exigência de divulgação referida acima se aplicará, ainda, a qualquer pessoa ou grupo de pessoas agindo
conjuntamente, que detiverem uma participação igual ou superior a 5%, toda vez que essa pessoa aumentar ou
diminuir sua participação acionária em um montante equivalente a 5% de nossas ações.
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Divulgação de Ato ou Fato Relevante
De acordo com a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 e alterações posteriores, e a regulamentação editada pela
CVM, devemos informar à CVM e à BM&FBOVESPA a ocorrência de qualquer ato ou fato relevante que diga
respeito aos nossos negócios. Devemos também publicar um aviso sobre tal ato ou fato. Um ato ou fato é
considerado relevante se puder influenciar a cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia, a decisão
de investidores de negociar os valores mobiliários de emissão da Companhia ou a decisão de investidores de
exercer quaisquer direitos na qualidade de titulares de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Em circunstâncias especiais, podemos submeter à CVM um pedido de tratamento confidencial com relação a
um ato ou fato relevante, quando nossos administradores entenderem que a divulgação geraria prejuízos a nós.
REUNIÕES PÚBLICAS COM ANALISTAS
O Regulamento do Novo Mercado estipula que pelo menos uma vez ao ano, a Companhia deve realizar
reunião pública com analistas de mercado e quaisquer outros interessados, para divulgar informações quanto à
sua respectiva situação econômico-financeira, projetos e perspectivas.
CALENDÁRIO ANUAL
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado as companhias e os administradores deverão divulgar, até o
fim de janeiro de cada ano, um calendário anual, enviando cópia deste à BM&FBOVESPA; este conterá
informações sobre eventos corporativos programados, sobre a Companhia, data e hora de realização dos
eventos, e a data em que a informação sobre o evento será divulgada e enviada à BM&FBOVESPA.
Eventuais alterações subseqüentes em relação aos eventos programados deverão ser enviadas à
BM&FBOVESPA e divulgadas imediatamente.
NEGOCIAÇÃO EM BOLSAS DE VALORES
As nossas Ações são negociadas no segmento Novo Mercado da BM&FBOVESPA sob o código
“PRGA3”. A CVM e a BM&FBOVESPA possuem autoridade para, discricionariamente, suspender as
negociações das ações de emissão de uma companhia aberta específica em determinadas circunstâncias.
A liquidação das operações realizadas na BM&FBOVESPA ocorre três dias úteis após a data da negociação.
A entrega e o pagamento das ações são realizados por intermédio de câmara de compensação independente
(CBLC). A CBLC é contraparte central garantidora das operações realizadas na BM&FBOVESPA, realizando
a compensação multilateral tanto para as obrigações financeiras quanto para as movimentações de títulos.
Segundo o Regulamento da CBLC, a liquidação financeira é realizada através do Sistema de Transferência de
Reservas do Banco Central. A movimentação de títulos é realizada no sistema de custódia da CBLC. Tanto as
entregas quanto os pagamentos têm caráter final e irrevogável.
PLANO DE OPÇÃO DE AÇÕES
Na data deste Prospecto, não possuíamos qualquer programa de opção para aquisição de ações ou outros
títulos ou valores mobiliários de nossa emissão. A Companhia, todavia, pretende implementar um plano de
opção de ações, o qual até a data deste Prospecto não foi objeto de qualquer discussão ou deliberação. Caso a
nossa Companhia venha criar um programa desta natureza, este deverá ser divulgado e uma cópia deve ser
enviada à BM&FBOVESPA e à CVM.
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CONTRATOS COM PARTES RELACIONADAS
Segundo o Regulamento do Novo Mercado, nossa Companhia deve enviar à BM&FBOVESPA e divulgar
informações relativas a qualquer contrato celebrado entre nós e nossas controladas e coligadas, nossos
administradores, nossos acionistas signatários de acordo de votos, e, ainda, entre a nossa Companhia e
sociedades controladas e coligadas dos administradores e de acionista signatário de acordo de votos, assim como
com outras sociedades que com qualquer dessas pessoas integre um mesmo grupo de fato ou de direito, sempre
que for atingido, num único contrato ou em contratos sucessivos, com ou sem o mesmo fim, em qualquer
período de um ano, valor igual ou superior a R$0,2 milhão, ou valor igual ou superior a 1% sobre o nosso
patrimônio líquido, dos valores o que for maior.
As informações requeridas devem incluir a descrição dos contratos relevantes, os preços, valores, parcelas,
bem como, descrever a relação entre a Companhia, os administradores e suas operações.
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Essa seção contém informações sobre práticas de governança corporativa aplicáveis à Companhia, e deve ser
analisada conjuntamente com as seções “Descrição do Capital Social” e “Administração” nas páginas 251 e
239 deste Prospecto, respectivamente.
Introdução
Governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os
relacionamentos entre acionistas, Conselho de Administração, Diretoria, auditores independentes e
Conselho Fiscal.
O Novo Mercado, conforme explicação detalhada abaixo, é um segmento de listagem da BM&FBOVESPA
destinado à negociação de ações emitidas por empresas que se comprometem, voluntariamente, com a adoção
das práticas de governança corporativa e divulgação de informações adicionais em relação ao que é exigido
pela legislação.
Práticas Diferenciadas De Governança Corporativa
Em 2000, a BM&FBOVESPA introduziu três segmentos especiais para negociação de valores mobiliários no
mercado de ações, conhecidos como Níveis 1 e 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa e Novo
Mercado. O objetivo foi criar um mercado secundário para valores mobiliários emitidos por companhias abertas
brasileiras que sigam as melhores práticas de governança corporativa. Os segmentos de listagem são destinados à
negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente a cumprir boas práticas de
governança corporativa e maiores exigências de divulgação de informações em relação àquelas já impostas pela
legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os direitos dos acionistas e melhoram a qualidade da informação
a eles fornecida.
Adesão Ao Novo Mercado
Com o propósito de manter o mais elevado padrão de governança corporativa, celebramos em 12 de abril de 2006
um contrato com a BM&FBOVESPA visando cumprir com os requisitos de listagem do Novo Mercado. As
companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a determinadas regras mais rígidas
do que as presentes na legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo, a (i) emitir apenas ações ordinárias, (ii)
manter, no mínimo, 25% de ações do capital da Companhia em circulação, (iii) detalhar e incluir informações
adicionais nas informações trimestrais, informações anuais e demonstrações financeiras padronizadas e (iv)
disponibilizar as demonstrações financeiras anuais no idioma inglês e com base em princípios de contabilidade
internacionalmente aceitos. A adesão ao Novo Mercado se dá por meio da assinatura de contratos entre a
Companhia, seus administradores e acionistas controladores e a BM&FBOVESPA, além da adaptação do Estatuto
Social da Companhia para as regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
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Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas impostas pelo Novo Mercado, as
quais visam conceder transparência com relação às atividades e situação econômica das companhias ao
mercado, bem como maior equidade de direitos entre os acionistas. As principais regras relativas ao Novo
Mercado são sucintamente descritas a seguir, às quais a Companhia aderente também está sujeita.
Primeiramente, a companhia que tenha intenção de listar seus valores mobiliários no Novo Mercado deve
obter e manter atualizado seu registro de companhia aberta junto à CVM. Além disso, a companhia deve,
entre outras condições, firmar Contrato de Participação no Novo Mercado e adaptar seu estatuto social às
cláusulas mínimas exigidas pela BM&FBOVESPA. Com relação à estrutura do capital social, deve ser
dividido exclusivamente em ações ordinárias e uma parcela mínima de ações, representando 25% do capital
social, deve ser mantida em circulação pela companhia. Existe, ainda, uma vedação à emissão de partes
beneficiárias (ou manutenção em circulação) pelas companhias listadas no Novo Mercado.
O conselho de administração de companhias autorizadas a terem suas ações negociadas no Novo Mercado
deve ser composto por no mínimo cinco membros, eleitos pela assembléia geral, com mandato unificado de,
no máximo, dois anos, sendo permitida a reeleição. Dos membros do conselho de administração, ao menos
20% devem ser conselheiros independentes. Todos os novos membros do conselho de administração e da
diretoria devem subscrever um Termo de Anuência dos Administradores, condicionando a posse nos
respectivos cargos à assinatura desse documento. Por meio deste Termo de Anuência, os novos
administradores da Companhia responsabilizam-se pessoalmente a agir em conformidade com o Contrato de
Participação no Novo Mercado, com o Regulamento de Arbitragem e com o Regulamento do Novo Mercado.
Dentre outros requisitos impostos às companhias listadas no Novo Mercado, destacam-se: (i) a obrigação de
efetivar ofertas públicas de aquisição de ações no mínimo pelo valor econômico sob determinadas
circunstâncias, como, por exemplo, quando do cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado; (ii)
dever de realizar ofertas de distribuição de ações sempre de modo a favorecer a dispersão acionária; (iii)
extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos controladores quando da venda do
controle da companhia; (iv) obrigações de prestação de informações não financeiras a cada trimestre, como,
por exemplo, o número de ações detidas pelos administradores da companhia e o número de ações em
circulação; (v) dever de maior divulgação de operações com partes relacionadas; e (vi) necessária submissão
da Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal ao Regulamento de
Arbitragem para a resolução de conflitos que possam surgir entre eles, relacionados ou oriundos da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo CMN, Banco Central e CVM, além
daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem e do Contrato de
Participação no Novo Mercado.
Em decorrência da edição da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.121, de 25 de setembro de
2006 (“Resolução CMN nº 3.121/03”), e posteriores alterações, que estabeleceram novas regras de aplicação
dos recursos das entidades fechadas de previdência privada, ações de emissão de companhias que adotam
práticas diferenciadas de governança corporativa, tais como aquelas cujos valores mobiliários são admitidos a
negociação no segmento especial Novo Mercado ou cuja classificação de listagem seja de Nível 1 ou Nível 2
de acordo com a regulamentação emitida pela BM&FBOVESPA, podem ter maior participação na carteira de
investimento de tais fundos de pensão. Assim, as ações de companhias que adotam práticas de governança
corporativa passaram a ser, desde a edição da Resolução CMN nº 3.121 e posteriores alterações, um
investimento importante e atrativo para as entidades fechadas de previdência privada, que são grandes
investidores do mercado de capitais brasileiro. Este fato poderá impulsionar o desenvolvimento do Novo
Mercado, beneficiando as companhias cujos valores mobiliários são ali negociados, inclusive a Companhia.
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Código Das Melhores Práticas De Governança Corporativa Do Instituto Brasileiro De Governança
Corporativa – IBGC
O “Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa”, editado pelo IBGC objetiva indicar os
caminhos para todos os tipos de sociedade visando a: (i) aumentar o valor da sociedade; (ii) melhorar seu
desempenho; (iii) facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos; e (iv) contribuir para sua perenidade,
sendo que os princípios básicos inerentes a esta prática são a transparência, a eqüidade, a prestação de contas
e a responsabilidade corporativa. As práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em tal
código adotadas pela Companhia incluem:
•

Emissão exclusiva de ações ordinárias;

•

Política “uma ação igual a um voto”;

•

Divulgação de quaisquer acordos de acionistas existentes;

•

Proibição de voto em caso de conflito de interesses;

•

Manutenção do free float;

•

Contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e demonstrativos
financeiros, sendo que esta mesma empresa não é contratada para prestar outros serviços, que
comprometam sua independência;

•

Estatuto Social claro quanto à (i) forma de convocação da assembléia geral; (ii) competências do
Conselho de Administração e da Diretoria; (iii) sistema de votação, eleição, destituição e mandato dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria;

•

Transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração;

•

Convocações de assembléia realizadas com antecedência mínima de 15 dias e disponibilização da
documentação pertinente desde a data da primeira convocação, com detalhamento das matérias da ordem
do dia, sempre visando a realização de assembléias em horários e locais que permitam a presença do
maior número possível de acionistas;

•

Fazer constar votos dissidentes nas atas de assembléias ou reuniões, quando solicitado;

•

Vedação ao uso de informações privilegiadas e existência de política de divulgação de informações relevantes;

•

Previsão estatutária de arbitragem como forma de solução de eventuais conflitos entre acionistas e Companhia;

•

A oferta de compra de ações que resulte em transferência de controle deve ser dirigida a todos os acionistas,
que terão a opção de vender as suas ações nas mesmas condições do controlador, incluindo prêmio;

•

Conselheiros com experiência em questões operacionais e financeiras;

•

Previsão estatutária de vedação ao acesso de informações e de direito de voto de conselheiros em
situações de conflito de interesse; e

•

Presença de membros independentes no Conselho de Administração.
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DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDOS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Nossa política de remuneração aos acionistas tem historicamente distribuído juros sobre o capital próprio
trimestralmente, tomando por base nossas demonstrações financeiras aprovadas pelo nosso Conselho de
Administração. Quando deliberamos pelo pagamento de dividendo anual, estes são declarados na assembléia
geral ordinária que deve ser realizada até dia 30 de abril de cada ano, conforme determina a Lei das
Sociedades por Ação e por nosso Estatuto Social. Quando declaramos o pagamento de dividendos, devemos
pagá-los aos nossos acionistas no prazo de 60 dias de sua declaração, a não ser que a assembléia geral
estabeleça prazo diferente. Em qualquer hipótese, se declaramos dividendos, nós devemos pagá-los até o
término do exercício em que eles foram declarados.
As tabelas a seguir indicam os dividendos e juros sobre capital próprio pagos a detentores de ações ordinárias
e ações preferenciais da Companhia desde 2001 em reais por Ação. Os montantes já consideram o efeito do
desdobramento de ações, que entrou em vigor a partir de 12 de abril de 2006. Após a conversão de ações, que
também entrou em vigor em 12 de abril de 2006, não temos ações preferenciais em circulação.
Ano
2001
2001
2001
2001
2002
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008

Descrição
Juros sobre capital próprio
Juros sobre capital próprio
Juros sobre capital próprio
Dividendos
Juros sobre capital próprio
Juros sobre capital próprio
Juros sobre capital próprio
Juros sobre capital próprio
Dividendos
Juros sobre capital próprio
Juros sobre capital próprio
Dividendos
Dividendos
Juros sobre o capital próprio
Juros sobre o capital próprio
Juros sobre o capital próprio
Juros sobre o capital próprio
Juros sobre o capital próprio

Data do Primeiro Pagamento

Valor Nominal em Reais por Ação

31 de agosto de 2001
28 de fevereiro de 2002
28 de fevereiro de 2002
28 de fevereiro de 2002
30 de agosto de 2002
27 de fevereiro de 2004
31 de agosto de 2004
28 de fevereiro de 2005
28 de fevereiro de 2005
31 de agosto de 2005
24 de fevereiro de 2006
24 de fevereiro de 2006
27 de fevereiro de 2007
27 de fevereiro de 2007
29 de fevereiro de 2008
31 de agosto de 2007
29 de agosto de 2008
27 de fevereiro de 2009

0,10
0,10
0,16
0,02
0,04
0,27
0,37
0,19
0,09
0,35
0,36
0,10
0,02
0,19
0,33
0,22
0,25
0,12

A tabela abaixo indica o total de dividendos e juros sobre o capital próprio pagos por cada classe de ação:
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Dividendos e Juros sobre o capital
próprio a Ações Ordinárias
17,5
1,9
12,5
30,7
37,5
35,2
100,2
76,4

Dividendos a
Ações Preferenciais
(em milhões de reais)
33,0
3,5
23,5
58,0
70,8
–
–
–

Total de Dividendos e Juros
sobre o capital próprio
50,5
5,4
36,0
88,7
108,3
35,2
100,2
76,4

Este Prospecto contém descrição de como se calculam e como são pagos dividendos e juros sobre capital
próprios de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Veja “Descrição do Capital Social – Alocação do
Lucro Líquido e Distribuição de Dividendos”, “Contas de Reserva” e “Pagamentos de Dividendos e Juros
sobre Capital Próprio” nas páginas 258, 258 e 259, respectivamente, deste Prospecto.

275

RESPONSABILIDADE SOCIAL, PATROCÍNIO E INCENTIVO CULTURAL
Reafirmamos a cada ano o compromisso com os princípios que levam à gestão sustentável dos nossos negócios e
garantem harmonia no relacionamento com nossos públicos, construindo uma cadeia de valor. Somos associados
ao Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e divulgamos relatório, nível C, com base nas
diretrizes do GRI (Global Reporting Initiative) que estabelecem, de acordo com conceitos da Organização das
Nações Unidas (ONU), as linhas para a elaboração de relatórios de responsabilidade empresarial.
Em 2008, fomos considerada uma das empresas modelo pelo Guia Exame de Sustentabilidade, recebemos
pela oitava vez o Prêmio Fritz Muller em Gestão de Meio Ambiente, concedido pela Fundação do Meio
Ambiente de Santa Catarina (“FATMA”); e fomos contemplada, também, com o Prêmio Destaque Expressão
de Responsabilidade Social da Região Sul, com base nos indicadores ETHOS, pela quarta vez consecutiva.
As ações de nossa emissão integram a carteira teórica dos principais índices da BM&FBOVESPA, entre eles
o Índice BOVESPA, o ITAG – (ações com Boas Práticas de Governança Corporativa) e o Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE), lançado em dezembro de 2005.
Procuramos destinar permanentemente recursos humanos, técnicos e financeiros não só para oferecer um ambiente
de trabalho seguro, eqüitativo e digno, como também para o desenvolvimento de comunidades, o fortalecimento de
organizações sociais e, sobretudo, a promoção de melhores oportunidades em educação.
Através de diversas ações dirigidas ao público interno, aos parceiros integrados e às comunidades do entorno
das unidades industriais, renovamos a cada ano nossa parcela de contribuição à implementação de vários
objetivos das Oito Metas do Milênio da ONU, o pacto que une governos e empresas no desafio de promover o
desenvolvimento sustentável dos países até 2015:
Meta 1 – Erradicar a extrema fome e a pobreza
Implementa políticas de diversidade, com inclusão de minorias étnicas, portadores de deficiência e outros
grupos discriminados.
Meta 2 – Atingir o ensino básico universal
Apóia programas de criação de oportunidades e de estímulo ao acesso para o ensino fundamental.
Meta 3 – Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres
Cria oportunidades de inserção de mão-de-obra feminina em atividades alternativas tradicionalmente
consideradas masculinas e inclui a valorização do trabalho da mulher em programas de diversidade.
Meta 4 – Reduzir a mortalidade infantil
Promove campanhas de conscientização no combate à AIDS e programas educacionais de esclarecimento
sobre higiene pessoal e sanitária, aleitamento materno e nutrição infantil.
Meta 5 – Melhorar a saúde materna
Realiza programas de apoio à saúde da mulher, à gestação de risco e de acompanhamento e orientação
completa às futuras parturientes.
Meta 6 – Combater o HIV- AIDS, malária e outras doenças
Realiza programas de mobilização, prevenção e informação no combate à AIDS, com a disseminação de
informação sobre saúde sexual e reprodutiva para jovens e adultos.
Meta 7 – Garantir a sustentabilidade ambiental
Desenvolve projetos de pesquisa e formação na área ambiental e parcerias para o tratamento de resíduos,
que resultam em renda adicional para comunidades sem recursos. Também promove "econegócios"
(negócios sustentáveis) que preservam o ambiente, gerando ocupação e renda e melhorando a qualidade de
vida das comunidades.
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Meta 8 – Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento
Realiza programas de apoio à formação e capacitação técnica profissional de jovens menos favorecidos,
visando sua inserção no mercado de trabalho. Fomenta programas de formação e disseminação de novas
tecnologias, em especial, da informação, que promovam a inclusão de portadores de deficiência. Estimula
programas que contemplam o empreendedorismo e a auto-sustentação. Executa ações que promovem a
inserção das comunidades na cadeia produtiva.
Estimular os funcionários para que sejam voluntários em causas alinhadas à qualidade de vida, incentivar o
retorno aos bancos escolares entre jovens e adultos e apostar na redução do êxodo rural pela capacitação no
campo, estão entre as nossas várias iniciativas inovadoras com o objetivo de nos tornarmos um agente
proativo do desenvolvimento sustentável no País.
Temos consciência de que precisamos cumprir nosso papel na redução das desigualdades sociais e na criação
da consciência da necessidade do desenvolvimento sustentável no País. Também nos preocupamos em evitar
a dependência excessiva, impedindo que nossas ações sejam vistas pelos beneficiários como simples
assistencialismo. Uma demonstração desse cuidado é a política que norteia nosso relacionamento com nossos
mais de seis mil produtores integrados, fornecedores de aves e suínos. Além do apoio técnico, oferecemos a
eles incentivo para diversificarem suas produções e investirem em atividades complementares. A idéia é
sempre ajudar, mas criando condições favoráveis ao desenvolvimento econômico e social.
No exercício de 2008, os benefícios e programas sociais que implementamos totalizaram investimentos de
R$518,6 milhões, 44,8% acima do total de recursos alocados em 2007 para o mesmo fim. O montante foi
direcionado para iniciativas de alimentação, saúde, educação, cultura, transportes, capacitação e
desenvolvimento profissional, entre outros, abaixo mencionadas. Os investimentos em benefícios, capacitação
e desenvolvimento aos funcionários no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, somaram
R$128,3 milhões no ano, 15,8% de aumento em relação ao mesmo período de 2008.
Alguns dos programas que se destacaram em 2008 foram:
Educação
Projeto Semear – Escola de Agronegócios Eggon João da Silva
Criado em 2005 com o objetivo de capacitar filhos de produtores rurais para que estejam preparados para
gerir as propriedades da família por meio de uma administração rural mais eficiente com foco na
sustentabilidade. Dessa forma, a empresa também contribui para a sustentabilidade das propriedades de seus
parceiros e para diminuir o êxodo rural. Com duração de três anos e formação de ensino médio (2º grau), em
técnico em agronegócios, o programa foca a importância da diversificação das atividades e,
conseqüentemente, agregação de valor às propriedades rurais, de acordo com as modernas técnicas de gestão
do setor. A iniciativa já formou 60 alunos e estão em andamentos outras três turmas com 102 alunos.
Projeto Cidadão do Futuro
Por meio de um convênio entre a Companhia e o jornal local, Diário dos Campos, financiamos e
acompanhamos a distribuição semanal do jornal nas escolas, com o objetivo de incentivar o hábito de leitura
de jornais entre os alunos de 5ª e 6ª série das escolas municipais de Carambeí (PR), propiciando a ampliação
do conhecimento, melhora da escrita, capacidade de interpretação e senso crítico das crianças.
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Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA
Em 1996, lançamos um programa para incentivar e viabilizar aos nossos funcionários a oportunidade de
conclusão do ensino básico, fundamental e médio. A forte adesão dos trabalhadores transformou a iniciativa num
sucesso e o projeto ganhou corpo também junto à comunidade. A partir de 2000, o 2º grau (atual ensino médio)
foi incorporado ao programa, que é desenvolvido em parceria com o Poder Público, entidades de classe e
empresas dos municípios onde estão localizadas as nossas unidades produtivas. O curso é inteiramente grátis
para os participantes. As secretarias de educação designam os professores e fornecem os recursos pedagógicos,
enquanto a Companhia doa os kits escolares e arca com as despesas do aluguel de salas de aula, energia elétrica
e água. Para facilitar o acesso a todos os interessados, as aulas são ministradas nos períodos matutino, vespertino
e noturno. Em 2008, o programa formou 41 alunos/funcionários e outros 1.795 estão em curso.
Social
Ação Perdigão Social
Temos consciência que devemos atuar como agente de mudança social, estimulando funcionários e entidades de
classe do município ao exercício da cidadania e solidariedade, colaborando com o desenvolvimento social da
região e do País. Com essa proposta, desde 2003, realizamos essa iniciativa, com o objetivo de contribuir para a
melhoria da qualidade de vida das comunidades próximas às nossas unidades, facilitando o acesso a serviços nas
áreas de saúde, cidadania e educação, além de atividades voltadas para cultura, lazer e práticas esportivas. Em
2008, a ação aconteceu em Pontão (RS), Campos Novos, Herval D’Oeste e Itajaí, em Santa Catarina, Carambeí
(PR), Mineiros (GO), Nova Mutum (MT) e Bom Conselho (PE), realizando mais de 71 mil atendimentos.
Programa Habitacional Perdigão – PROHAB
O Programa Habitacional Perdigão – PROHAB tem por finalidade proporcionar aos nossos funcionários
facilidade no acesso à casa própria, melhoria da qualidade de vida, conforto, satisfação e segurança, além de
suprir o déficit habitacional local, oferecer preços justos e melhores condições para pagamento. O beneficiado
escolhe um dos projetos disponíveis e a Companhia gerencia todas as fases da obra, em parceria com a
Crediperdigão e CEF. Criado em 1997, o programa já entregou 993 residências, sendo 335 somente em 2008.
Ação de Voluntariado
Procuramos estimular a prática do voluntariado entre os nossos funcionários por meio de campanhas
corporativas. Em 2008, os funcionários se mobilizaram para arrecadar mais 6.500 livros que foram doados
para ampliar o acervo da biblioteca municipal de Bom Conselho; ainda nesse ano foi realizada a campanha
Voluntários pela Sustentabilidade que incentivou funcionários dos escritórios de São Paulo, Videira e Itajaí a
adotarem práticas sustentáveis em seu dia a dia (reduzir o uso de copos descartáveis, apagar seus monitores,
não deixar a torneira aberta, evitar impressão em excesso).
Instituto Perdigão de Sustentabilidade
O Instituto foi criado em 2006 com a proposta de estabelecer parcerias para a promoção do desenvolvimento
sustentável, apoiar pesquisas para dar continuidade às ações em andamento e implementar novos projetos
sociais, educacionais, culturais e esportivos.
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Estação Digital de Bom Conselho (PE)
Por meio da parceria com a Fundação Banco do Brasil, Prefeitura de Bom Conselho, Empresa Oi, IBM e
World Community Grid, e a Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns, montamos no município um
espaço para capacitação dos alunos, com o objetivo de facilitar o acesso da população às novas tecnologias de
informação, possibilitando formação de mão-de-obra com maiores oportunidades de ingresso no mercado de
trabalho. As aulas são ministradas 2 vezes por semana, numa carga horária de 36 horas que dura quatro meses.
Os monitores-professores são alunos da UPE e capacitados por professores desta mesma instituição. Em 2008,
foram capacitados 220 e atualmente está em andamento a terceira turma com outros 120 alunos.
Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência – parceria Perdigão e SESI
A iniciativa tem como objetivo oferecer ensino fundamental e médio a pessoas com deficiência para capacitá-los
a ingressar no mercado de trabalho. O curso inclui também ensino de braile e de libras, a linguagem brasileira
dos sinais. O centro integra as ações do SESI – Escola de Educação de Jovens e Adultos e o Programa de
Inclusão de Pessoas com Deficiência. O SESI forneceu mobiliários para salas e nós disponibilizamos o espaço e
infra-estrutura, além de pagar uma mensalidade ao SESI para a gestão do ensino. Os Centros estão instalados em
Videira (SC) e Marau (RS), beneficiando mais de 90 alunos.
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QUESTÕES AMBIENTAIS
Nossas atividades estão sujeitas à abrangente legislação ambiental brasileira nas esferas federal, estadual e
municipal. O cumprimento desta legislação é fiscalizado por órgãos e agências governamentais, que podem
impor sanções administrativas contra a Companhia por eventual inobservância da legislação. Essas sanções,
de acordo com o Decreto Federal nº 6.514/2008, podem incluir multas, no valor de R$500,00 a
R$50.000.000,00 (aplicável em dobro ou triplo, em caso de reincidência), suspensão e interdição de
atividades, embargos e cancelamento de licenças ambientais.
As violações à legislação ambiental podem ainda caracterizar crime ambiental, alcançando qualquer pessoa
física ou jurídica que concorrer para a prática das condutas tipificadas na Lei nº 9.605/1998. Adicionalmente,
referida Lei nº 9.605/1998 prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, relativamente à
pessoa jurídica causadora da infração ambiental, sempre que essa for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados à qualidade do meio ambiente.
Para as pessoas físicas, as penas previstas incluem (i) prisão, (ii) suspensão parcial das atividades, (iii) multa,
e (iv) prestação de serviços à comunidade, dentre outras. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica,
por sua vez, podem ser (i) suspensão parcial ou total da atividade, (ii) interdição temporária de
estabelecimento, obra ou atividade, e (iii) proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter
subsídios, subvenções ou doações.
Ressalte-se que as sanções penais e administrativas serão aplicadas independentemente da obrigação de
reparar a degradação causada ao meio ambiente e a terceiros afetados.
Na esfera civil os danos ambientais implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isto significa
que a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos os direta ou indiretamente envolvidos,
independentemente da comprovação de culpa dos agentes. Como conseqüência, a contratação de terceiros para
proceder a qualquer intervenção nas nossas operações, como a disposição final de resíduos, não exime a nossa
responsabilidade por eventuais danos ambientais causados pela contratada.
A legislação ambiental brasileira determina que o regular funcionamento de atividades consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, está condicionado
ao prévio licenciamento ambiental. Este procedimento é necessário tanto para a instalação inicial e operação do
empreendimento quanto para as ampliações nele procedidas, sendo que as licenças emitidas precisam ser
renovadas periodicamente. O licenciamento ambiental de atividades cujos impactos ambientais são considerados
significativos está sujeito ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA), assim como a implementação de medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos
ambientais causados pelo empreendimento. No caso das medidas compensatórias, a legislação ambiental impõe
ao empreendedor a obrigação de destinar recursos à implantação e manutenção de unidades de conservação, no
montante de, no máximo, 0,5% do custo total previsto para a implantação do empreendimento, levando em conta
o grau de impacto ao meio ambiente, bem como as características do ambiente a ser impactado.
O processo de licenciamento ambiental compreende, basicamente, a emissão de três licenças, todas com
prazos determinados de validade: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Cada uma destas
licenças é emitida conforme a fase em que se encontra a implantação do empreendimento e a manutenção de
sua validade depende do cumprimento das condicionantes que forem estabelecidas pelo órgão ambiental
licenciador. A ausência de licença ambiental, independentemente de a atividade estar ou não causando danos
efetivos ao meio ambiente, caracteriza a prática de crime ambiental, além de sujeitar o infrator a penalidades
administrativas tais como multas que, no âmbito federal, podem chegar a R$10,0 milhões (aplicáveis em
dobro ou no seu triplo, em caso de reincidência) e interdição de atividades. Note-se que essas penalidades
também são aplicáveis no caso de descumprimento das condicionantes determinadas nas licenças ambientais.
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As demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação dessas
licenças, assim como a nossa eventual impossibilidade de atender às exigências estabelecidas por tais órgãos
ambientais no curso do processo de licenciamento ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo impedir, conforme
o caso, a instalação e a operação dos nossos empreendimentos.
Nós, como outros produtores brasileiros de alimentos, estamos sujeitos a rigorosas leis ambientais municipais,
estaduais e federais, assim como a regulamentos, autorizações e licenças que abrangem, entre outras coisas, a
destinação dos resíduos e das descargas de poluentes na água e no solo, e que afetam as nossas atividades.
Nós já incorremos e continuaremos a incorrer em dispêndios de capital e operacionais para cumprir estas leis
e regulamentos. Devido à possibilidade de regulamentos ou outros eventos não previstos, especialmente
considerando que as leis ambientais se tornem mais rigorosas no Brasil, o montante e prazo necessários para
futuros gastos para manutenção da conformidade com os regulamentos pode aumentar e afetar de forma
adversa a disponibilidade de recursos para dispêndios de capital e para outros fins. A conformidade com
novas leis ou com as leis e regulamentos ambientais em vigor podem causar um aumento nos nossos custos e
despesas, resultando, conseqüentemente, em lucros menores.
Atualmente, todas as nossas licenças ambientais estão renovadas ou com pedidos de renovação protocolados.
Mantemos profissionais com treinamento em gestão de risco e resíduos capazes de adotar medidas imediatas em
situações de emergência. Todas as nossas plantas de processamento de carnes foram construídas em consonância
com a legislação ambiental aplicável tendo por objeto o descarte de efluentes e resíduos. Ademais, nossa unidade
de Marau foi a primeira planta industrial brasileira do setor de processamento de carnes a adotar o Sistema de
Gestão Integrado (SGI), uma ferramenta de gestão que busca excelência em qualidade, meio ambiente e saúde e
segurança no trabalho. Sua implementação resultou na obtenção de certificação nessas três frentes: ISO 9001 e
ISO 14001 e OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001, respectivamente. As unidades
de Salto Veloso e Capinzal possuem a certificação ISO9001. Em 2008, as unidades de Serafina-Corrêa,
Marau-suínos, Herval D’Oeste e Lages receberam certificação SGI (ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001).
Implementamos uma política ambiental que se baseia na garantia de que nossas atividades e crescimento sejam
desenvolvidos em harmonia com o meio ambiente. Possuímos uma Comissão de Coordenação Ambiental,
composta por membros que desempenham diferentes funções na Companhia, que supervisiona a implementação
de nossa política ambiental e monitora nossas práticas ambientais.
Nossa Companhia não apenas observa todas as precauções ambientais exigidas na forma de condução de
nossas operações, mas também participa de iniciativas de conservação de áreas naturais e mantém um sistema
de reciclagem de resíduos compartilhado com seus produtores integrados.
Embora esforcemo-nos para dar cumprimento a todas as leis e regulamentos ambientais, fomos obrigados a
firmar acordos com órgãos de fiscalização e controle ambiental, como, por exemplo, Termos de Ajustamento
de Conduta (“TAC”), referentes a inobservâncias passadas de certas condicionantes de licenças ambientais, à
gestão inadequada de resíduos sólidos e efluentes e à degradação de Áreas de Preservação Permanente
(“APP”). Nos termos desses acordos, devemos, dentre outras providências, doar equipamentos para órgãos de
controle ambiental, realizar adequações em nossas unidades, regularizar o licenciamento de nossas atividades,
promover o reflorestamento de determinados locais e realizar obras nos termos definidos nos acordos. Caso
não observemos essas obrigações, poderemos ficar sujeitos à imposição de multas diárias. Salientamos que o
montante relacionado ao cumprimento dos TACs está previsto em nosso plano de investimento e até o
momento vimos cumprindo com todas as nossas obrigações.
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Em 7 de outubro de 2008, foi assinado um TAC no município de Mirassol D’Oeste, devido à
responsabilização ambiental, por meio do qual ficou acordado que pagaremos o montante aproximado de
R$100,0 mil, bem como doaremos 100 mil sementes para entidades indicadas pelo Ministério Público do
Mato Grosso. Referidas obrigações estão sendo por nos cumprida, dentro da cronologia estabelecida no TAC.
Ademais, em 3 de outubro de 2007, foi assinado um TAC com o Município de Rio Verde, no Estado de Goiás, que
consiste em pagamento de indenizações no montante aproximado de R$1,5 milhão, provisionadas por nós em 30 de
setembro de 2007 e em investimentos para melhoria do nosso sistema de captação de águas pluviais, evitando a
ocorrência de acidentes involuntários como o ocorrido em 14 de setembro de 2007, quando houve um
derramamento involuntário de resíduos industriais no Ribeirão Abóbora, que acarretou um corte temporário no
fornecimento de água para o município de Rio Verde e a contaminação do manancial próximo a nossa planta
industrial. Efetuamos o pagamento das indenizações e estamos cumprindo com as demais obrigações, conforme
cronologia acertada no próprio TAC.
Para continuar crescendo e expandindo nossas operações de forma globalizada, sem nos desviarmos do
princípio de minimizar o impacto ambiental nas áreas em que estamos instalados, desenvolvemos e
implementamos em 2006 uma série de medidas com o objetivo de ampliar e reafirmar nosso compromisso
com a sustentabilidade ambiental das nossas atividades. Também no que se refere ao meio ambiente,
acreditamos que o trabalho de hoje faz o mundo de amanhã melhor.
O programa atende aos dispositivos do Protocolo de Kyoto, assinado em 1997 por 160 países comprometidos
com a redução de 5% da emissão de gases nocivos ao planeta até 2012. Apesar de o Brasil não fazer parte do
grupo de países obrigatoriamente implicados no protocolo, decidimos aderir à luta pela diminuição do efeito
estufa, colaborando para reduzir os níveis de metano gerados pelos dejetos animais resultantes de uma das
etapas de suas operações. Para tanto, estamos orientando nossos produtores de suínos a instalarem em suas
propriedades os biodigestores (equipamentos que permitem a queima do gás metano ou o transformam em
fonte alternativa de energia).
O projeto do Instituto Perdigão de Sustentabilidade beneficia 131 produtores e deve gerar redução de
152.273 toneladas de CO2 eq./ano (19% da emissões de GEE). Além disso, também foi implantado um outro
projeto, em parceria com a Empresa AgCert envolvendo 85 produtores e gerando redução de 16,94 % das emissões
de GEE da suinocultura. Os dois projetos devem gerar uma redução de GEE de 36%.
Inventário de emissões de GEEs da suinocultura integrada Perdigão e Eleva

Perdigão ................
AgCert...................
IPS – 3 PDDs ........

Integrados

% Integrados

Ton. CO2 eq. /ano

% redução prevista

2.099
85
131

100%
4%
6%

809.180
137.105
152.273

17%
19%

A solução de utilização dos biodigestores para tratamento de dejetos suínos foi bem-aceita entre os produtores,
pois além de reduzir a emissão de GEE pela queima do metano, o mecanismo proporciona uma melhoria geral
nas condições ambientais da propriedade rural, devido à redução dos odores e, conseqüentemente, dos insetos.
Além disso, a adoção de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (“MDL”), prevista no Protocolo de Kyoto,
é um gerador de receitas para os produtores, já que a diminuição nas emissões pode ser trocada por créditos de
carbono, comercializados com os países que não conseguirem cumprir as metas previstas no Protocolo. Esse
projeto, contudo, ainda está pendente de aprovação perante o Conselho Executivo do MDL.
Ao antecipar-se no atendimento a esse tipo de diretriz estabelecida em nível mundial, reafirmamos nossa
disposição para renovar ano-a-ano nossa capacidade de atender plenamente às regras do mercado
internacional, no qual as exigências em termos ambientais são extremamente rigorosas.
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Atuar em parceria com seus integrados é uma das estratégias utilizadas para garantir que nossas atividades e
de nossos fornecedores sejam realizadas dentro de padrões mundiais. Realiza os projetos de licenciamento
ambiental dos integrados, dando suporte técnico e orientando os produtores sobre a melhor maneira de
gerenciar as questões ambientais.
Uma mostra desse trabalho é o Programa de Reflorestamento direcionado aos proprietários rurais. Nas áreas
improdutivas que pertencem aos integrados, cuidamos do plantio, manejo e corte das árvores, devolvendo a
eles parte da produção, como remuneração pelo uso da terra. Em 2008, foram 2.495 hectares do Gênero
Eucalyptus, totalizando até aquele ano, uma área total plantada de aproximadamente 18.000 hectares (já
incluídas áreas da Eleva).
Também estamos atentos à necessidade de incrementar e expandir nossos sistemas de controle ambiental para
acompanhar o ritmo de crescimento e diversificação esperado para os próximos anos. Todos os novos
investimentos que impliquem em aumento de produção levam em conta a ampliação de estações de
tratamento, capacidade de geração de combustível e vapor, visando a atender os mesmos padrões já
alcançados e, se possível, melhorando seus indicadores. Em 2008, o investimento ambiental da Companhia
totalizou R$23,8 milhões, alocados na ampliação e adequação de sistemas de tratamento de efluentes, na
ampliação, adequação e instalação de processos de tratamento, transporte e destinação adequada de resíduos
sólidos, nos projetos que envolvem redução do consumo de água e reuso e nos projetos de educação ambiental.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, foi inaugurada uma nova Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) na
unidade de Capinzal (SC), na qual foram investidos R$7,5 milhões. Em 2008, investimos R$10,2 milhões em
expansão e adaptação dos sistemas de tratamento de efluentes. Os 12 mil metros cúbicos/dia de efluente
industrial passaram a ser tratados no Sistema de Lodos Ativados, atingindo por esse meio melhores padrões
de qualidade final do efluente tratado, o que possibilita a reutilização de 20% do efluente em processos
externos que não necessitem de água potável. A iniciativa nos garantiu o Prêmio Fritz Müller, concedido pela
Fatma, do Governo de Santa Catarina, na categoria Controle de Poluição com Ênfase na Água.
A utilização consciente dos recursos não-renováveis é um item que também está no centro de nossas
preocupações e demanda um empenho contínuo na busca de melhorias. Em 2006, foi conjugada uma série de
iniciativas, sintetizadas no slogan Ano da Água e Energia Perdigão, para promover a preservação desses
recursos naturais.
No ano de 2008 realizou-se um trabalho direcionado à caracterização e separação de águas em função da
qualidade e seu potencial de reuso, que culminou com a implantação de uma Estação de Tratamento de Água de
Reuso (“ETA”) na unidade de Capinzal – SC. Estas ações e compromisso assumido levaram a uma melhoria nos
indicadores de consumo, que deverá atingir aproximadamente 50,0% de água de reuso na Unidade.
Em relação à economia de energia elétrica, o Programa de Racionalização e Conservação de Energia (Procep)
gerou uma economia de 3,62% no ano de 2008 em relação a 2007. Uma das medidas responsáveis por tal
desempenho foi a substituição de motores elétricos por outros de maior eficiência, estes números poderão, a
principio, parecer pequeno mas, em 2008 tivemos incremento no consumo devido a automação de processos e
aumento da produção de produtos industrializados, de maior valor agregado, que demandam um maior
consumo de energia.
Mais do que respeitar as legislações vigentes, temos desenvolvido gradualmente uma postura cada vez mais
proativa em relação ao meio ambiente. Em 2006, esse respeito à natureza foi simbolizado na iniciativa de
criar o Parque Ecológico Cantos do Cerrado, na região de Mineiros (GO), onde entrou em operação um novo
complexo industrial. O parque – que terá mais de 76 mil metros quadrados – representa o nosso compromisso
com a preservação da biodiversidade regional.
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA
Esta seção apresenta as operações vinculadas à Oferta Global relacionadas a nós. Para informações sobre
as operações vinculadas à Oferta Global relacionadas à Sadia, ver "Sadia – Operações Vinculadas à Oferta"
na página 205 deste Prospecto.
Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, não havia operações de empréstimo concedidas a nós pelo Coordenador Líder.
Não há quaisquer títulos ou obrigações com o Coordenador Líder concedendo direito de subscrição de ações
representativas do nosso capital social, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição e/ou opções.
Adicionalmente, exceto pela remuneração prevista na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos da Oferta
Global”, na página 48 deste Prospecto, não há qualquer outra a ser paga por nós ao Coordenador Líder cujo
cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
BB BI
Atualmente, o BB, controlador do BB BI, é nosso credor nas seguintes operações:
•

ACCs, no valor total de US$107,0 milhões, cujo saldo em 29 de maio de 2009 era de R$162,2 milhões,
com vencimentos entre julho de 2009 a dezembro de 2010, com taxas de juros pré-fixadas, com
pagamento na data de vencimento, com garantia de aval prestada por nós e alguns contratos sem garantia;

•

operações de crédito agroindustrial, no valor total de R$205,8 milhões, cujo saldo em 29 de maio de 2009
era de R$234,8 milhões, com vencimentos entre maio de 2009 a abril de 2010, corrigido pela TR
acrescido de taxas de juros pré-fixadas, com pagamento na data de vencimento, com garantia de aval
prestada por nós e alguns contratos sem garantia;

•

operação de custeio, no valor total de R$40,0 milhões, cujo saldo em 29 de maio de 2009 era de
R$40,3 milhões, com vencimento em 19 de março de 2010, com taxas de juros pré-fixadas, com
pagamento na data de vencimento e com garantia de aval prestada por nós;

•

operações FAT Fomentar, no valor total de R$5,6 milhões, cujo saldo em 29 de maio de 2009 era de
R$5,7 milhões, com vencimentos entre setembro de 2013 e janeiro de 2014, corrigido pela TJLP acrescida
de taxa de juros pré-fixada, com amortizações mensais e com garantia de alienação de equipamentos;

•

operações de leasing, no valor total de R$163,4 mil, cujo saldo em 29 de maio de 2009 era de
R$115,7 mil, com vencimentos entre julho de 2011 e setembro de 2012, corrigido por uma taxa de juros
pré-fixada, com amortizações mensais e com garantia de aval prestada por nós;

•

operações Finame, no valor total de R$900,0 mil, cujo saldo em 29 de maio de 2009 era de R$654,7 mil,
com vencimentos entre agosto de 2010 e setembro de 2012, com taxa de juros pré-fixada ou corrigido
pela TJLP acrescida de taxa de juros pré-fixada, com amortizações mensais e com garantia de alienação
fiduciária de equipamentos e garantia de aval prestada por nós;

•

operações FCO, no valor total de R$59,3 milhões, cujo saldo em 29 de maio de 2009 era de R$12,1 milhões,
com vencimentos a partir outubro de 2010 e outubro de 2014, com taxas de juros pré-fixadas, com
amortizações mensais e com garantia de hipoteca de imóvel e alienação de equipamentos; e

•

operações de pré-pagamento, no valor total de US$222,5 milhões, cujo saldo em 29 de maio de 2009 era de
R$452,3 milhões, com vencimentos a partir de novembro de 2009 a julho de 2012, corrigido pela LIBOR
acrescida de taxas de juros pré-fixadas, com amortizações programadas, com garantia de aval prestadas por nós.

Não há quaisquer títulos ou obrigações com o BB BI concedendo direito de subscrição de ações
representativas do nosso capital social, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição e/ou opções.
Poderemos destinar parcela dos recursos líquidos da Oferta Global para amortizar, total ou parcialmente, os
valores devidos ao BB BI.
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A intenção do BB com a concessão dos créditos acima descritos foi receber a remuneração decorrente dos juros e
taxas cobrados, não havendo, portanto, qualquer conflito de interesse com a realização da Oferta Global.
Adicionalmente, exceto pela remuneração prevista na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos da Oferta
Global”, na página 48 deste Prospecto, não há qualquer outra a ser paga por nós ao BB BI cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
JP Morgan
Em 1º de setembro de 2008, a Perdigão Agroindustrial celebrou com o J.P. Morgan Chase Bank, N.A. o
“Pre-Export Financing Agreement”, no valor total de US$25 milhões, com taxa de juros LIBOR acrescida de
1,65% ao ano, com prazo de dois anos, com garantia de aval prestada por nós.
Não há quaisquer títulos ou obrigações com o JP Morgan concedendo direito de subscrição de ações
representativas do nosso capital social, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição e/ou opções.
Poderemos destinar parcela dos recursos líquidos da Oferta Global para amortizar, total ou parcialmente, os
valores devidos ao JP Morgan.
A intenção do JP Morgan com a concessão dos créditos acima descritos foi receber a remuneração decorrente dos
juros e taxas cobrados, não havendo, portanto, qualquer conflito de interesse com a realização da Oferta Global.
Adicionalmente, exceto pela remuneração prevista na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos da Oferta
Global”, na página 48 deste Prospecto, não há qualquer outra a ser paga por nós ao JP Morgan cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação.
Santander
Em 27 de maio de 2009, o Santander era nosso credor e de nossas subsidiárias nas seguintes operações:
•

operações de pré-pagamento, no valor total de R$306,3 milhões com vencimentos a partir de abril de
2011 a agosto de 2013, com garantia de aval prestada por nós;

•

linhas de empréstimo de crédito rural, no valor total de R$155,7 milhões com vencimentos a partir de
junho de 2009 até maio de 2010;

•

garantias em moedas estrangeiras, no valor total de R$5,7 milhões, com vencimentos a partir de junho de
2009 até maio de 2010, em alguns casos com garantia de aval prestada por nós;

•

notas de importação, no valor total de R$406 milhões, com vencimentos a partir de abril de 2011 até
dezembro de 2012, com garantia de aval prestada por nós;

•

cartas de crédito, no valor total de R$4,0 milhões, com vencimentos a partir de abril de 2011 até
dezembro de 2012, com garantia de aval prestada por nós; e

•

operações com derivativos, com saldo em aberto, no valor total de R$89,0 milhões com vencimentos a
partir de junho de 2009 até julho de 2013, com garantia de aval prestada por nós em algumas operações.

Não há quaisquer títulos ou obrigações com o Santander concedendo direito de subscrição de ações
representativas do nosso capital social, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição e/ou opções.
Poderemos destinar parcela dos recursos líquidos da Oferta Global para amortizar, total ou parcialmente, os
valores devidos ao Santander.
A intenção do Santander com a concessão dos créditos acima descritos foi receber a remuneração decorrente dos
juros e taxas cobrados, não havendo, portanto, qualquer conflito de interesse com a realização da Oferta Global.
Adicionalmente, exceto pela remuneração prevista na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos da Oferta
Global”, na página 48 deste Prospecto, não há qualquer outra a ser paga por nós ao Santander cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação.
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