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Resumo: O presente trabalho consiste em apresentar as transformações socioeconômicas 
ocasionadas pela fusão entre Perdigão e Sadia no ano de 2009 na cidade de Videira/SC, 
bem como apresentar um breve histórico da formação histórica e social da região Meio-
Oeste catarinense, para compreender o processo de surgimento da agroindústria local, a 
Perdigão S/A. Para tanto, fez-se necessário um levantamento bibliográfico e pesquisa sobre 
dados econômicos e socais de Videira para constatar as mudanças ocorridas ao longo dos 
anos posteriores à fusão. Nesse sentido, a pesquisa buscou averiguar as consequências da 
fusão para população videirense ao trabalhar com dados socioeconômicos que irão revelar 
as transformações locais.    

 

Palavras-chave: Dinâmica socioeconômica; Agroindústria; Fusão; Videira.  
 
Abstract:The present work consists in presenting the socioeconomic transformations caused 
by the merger between Perdigão and Sadia in 2009 in the city of Videira / SC, as a brief 
history of the historical and social formation of the region of Santa Catarina, to understand 
the process of emergence Of the local agroindustry, Perdigão S / A. In order to do so, it was 
necessary a bibliographical survey and research on economic and social data of Vine to 
verify the changes occurred during the years after the merger. In this sense, the research 
sought to investigate the consequences of the merger for the Vitorian population by working 
with socioeconomic data that will reveal local transformations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para analisar o processo histórico de ocupação em um determinado lugar, é preciso 

compreender também a formação socioeconômica como consequência das ações e 

relações homem/meio em determinado período. É nessa direção que a presente pesquisa 

buscou investigar a dinâmica socioeconômica e urbana no município de Videira, no estado 

de Santa Catarina, sobretudo após a fusão entre Perdigão e Sadia em 2009, bem como a 

formação agroindustrial na região do Vale do Rio do Peixe, como forma de averiguar as 

transformações que este setor promoveu em Videira, considerando ao longo da pesquisa, 

dois períodos como relação temporal, um anterior e outro posterior à fusão entre Sadia e 

Perdigão, originando a BRF (Brasil Foods S/A).  

São esses dois momentos na formação histórica do município que deram suporte 

para explorar e observar as influências econômicas e sociais da agroindústria no que se 

refere às mudanças ocasionadas pela mesma no espaço geográfico municipal, indo desde 

os setores sociais como a mão de obra até a infraestrutura da cidade para atender as 

necessidades da chegada de matéria-prima e escoamento da mercadoria. 

 

UM TERRITÓRIO MARCADO 

Para compreender a complexidade das relações que a agroindústria estabeleceu no 

município de Videira é preciso discorrer sobre o conceito de terrítorio como maneira de 

compreender as relações de poder político, econômico e social que é exercido ao longo de 

décadas em Videira, como também nos múnicípios vizinhos.  

A partir do momento que o homem projeta algum tipo e trabalho sobre o espaço, 

incia uma relação de poder que irá originiar atividades econômicas de exploração natural e 

humana (RAFFESTINN, 1993). Tal relação de poder com fins lucrativos na região do Vale 

do Rio do Peixe, teve início no final do século XIX e início do século XX com a construção 

da Estrada de Ferro São Paulo -  Rio Grande (EFSPRG).   

É interessar ressaltar o preocupação do governo de Santa Catarina em terminar a 

construção da estrada de ferro dentro prazo, tomando algumas medidas que, futuramente, 

ocasionaria um derramamento de sangue dos caboclos que viviam na região do Vale do 

Contestado. O então, ministro da Viação e Obras Públicas, Lauro Müller trouxe para o Brasil 

o empresário norteamericano Percival Farquhar, o qual ficou responsável pela continuidade 

da construção da estra de ferro atravésda Brazil Railway Company, empresa que obteve o 

controle acionário da Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande (SCAPIN, 1996). 
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Em 1909 a estrada de ferro foi aberta para o tráfego, sob o comando de Farquhar, 

passando a circular mercadorias entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Na região do Vale do 

Rio do Peixe, a estrada passava pela margem esquerda do Rio, fazendo com que pequenas 

vilas viessem a se desenvolver ao longo dos anos, visto a necessidade de explorar a 

madeira da região Meio-Oeste catarinense.  

No eforço de colonizar o extremo Oeste catarinense, o governo de Santa Catarina 

ignorou os caboclos que habitabam grande extensão territorial da região Vale do Rio do 

Peixe, quando o mesmo cencedeu quinze quilômetros para a esquerda e mais quinze para 

direita da estrada de ferro. Segundo Fraga (2010) tal medida foi tomada para explorar os 

recursos concedidos pelo governo do estado. A Brazil Railway expulsou do seu domínio de 

terras todos aqueles que não tinham título de propriedade a partir de 1911. "Aos posseiros 

que ousava se opor às medidas de despejo, a Brazil Railway enviava elementos de seu 

corpo de segurança, que contava com 200 homens armados" (FRAGA, 2010, p. 123).A 

medida adotada para pagamento da dívida com a empresa Brazil Railway Company, causou 

revoltas nos caboclos que habitavam essas terras, acabando por originar a Guerra do 

Contestado entre 1912-1916 (QUEIROZ, 1996).  

Percebe-se o esforço do governo estadual de "ocupar" o Oeste catarinense no 

momento que ingora a existência de uma população cabocla, tendo interesses bem claros 

quando concede essas terras à Brazil Railway: a) eliminar a população mestiça de caboclos; 

b) incentivar a migração de italianos e alemães para o Oeste de Santa Catarina; c) explorar 

as riquezas natuais, especialmente a madeira de lei. A forte propaganda governamental 

detalhava a região Meio-Oeste catarinense como sendo de solo fértil, destacando a estrade 

ferro e o Rio do Peixe como elementos crucais do desenvolvimento de atividades 

econômicas (PERTILE, 2008).  

 

O DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL (IN)COMPLETO 

 Já no final da década de 1910, com o fim da Guera do Contestado, os primeiros 

migrantes italianos, vindos do Rio Grande do Sul, chegavam na região Meio-Oeste de Santa 

Catarina, com intuito de adquir um pequeno lote de terra para iniciar as atividadades 

econômcas.Espíndola (2002), pontua que entre 1910 a 1950, o governo catarinense 

concedeu terras para várias empresas colonizadoras, que ficavam encarregadas de dividir 

as terras do Oeste de Santa Catarina em pequenos lotes de 200 a 300 metros de largura e 1 

km de profundidade, que seriam vendidos aos migrantes italianos e alemães do Rio Grande 

do Sul. 



 

4 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Vale ressaltar o que era desenvolvido no interior das propriedades, que, segundo 

Espíndola (2002):  

No interior dessas pequenas propriedades os produtores plantam milho, 
alfafa, trigo, feijão, mandioca, criam porcos, galinhas, e desenvolvem a 
colheita da erva-mate e a extração da madeira. Paralelamente, 
confeccionam suas casas, seus galpões, suas ferramentas de trabalho, 
entre outras. Trata-se, portanto, da constituição do complexo rural sul 
brasileiro, predominantemente de pequenos produtores mercantis de origem 
européia (ESPÍNDOLA, 2002, p. 28). 

 

Na contribuição de Espíndola (2002), é possível observar o fortalecimento e o 

crescimento das vilas situadas nas margens do Rio de Peixe, com por exemplo as Vilas de 

Perdizes e Vitória, que ao longo de poucos anos obtiveram um expressivo aumento de 

tamanho com atividades econômicas voltadas para agricultura e a criação de aves e suínos 

a partir da década de 1920. Mais tarde, as vilas de Perdizes e Vitória se tornariam o 

município de Videira. É nesse contexto que a região Oeste de Santa Catarina é ocupada 

com mais intensidade, visto pela forte propaganda. Muitos migrantes foram direcionados 

para as margens do Rio do Peixe, formando pequenos aglomerados (vilas) de pessoas, que 

se tornariam, mais tarde, as inúmeras cidades do Vale do Rio do Peixe.  

Com o crescimento das vilas nas margens do Rio do Peixe, formaram-se os 

municípios que hoje compõem o Vale do Contestado. Perdizes e Vitória, especificamente, 

uniram-se para formar Videira, município emancipado de Cruzeiro (atual Joaçaba). O novo 

município criado em 1944 já se destacava na produção de alimentos processados, 

derivados de banha e produção de aves e suínos através da Perdigão, inicialmente uma 

fábrica de banha chamada Companhia Catarinense de Banha. Mattos (1968) deixa claro a 

importância da indústria de alimentos no estado, que teve um maior crescimento a partir dos 

anos 1950, quando os frigoríficos deixaram de ser vistos de maneira isolada e passaram a 

ser um ramo da indústria catarinense. Pertile (2008), contribui quando aborda a questão do 

fortalecimento da indústria catarinense, ao pontuar:  

Já no início da década de 1940, em meio a esse processo de integração, os 
comerciantes do Oeste de Santa Catarina sentiram que o comércio de 
suínos vivos, até então lucrativo, começava a dar sinais de arrefecimento 
devido à dificuldade de competir com os frigoríficos estabelecidos em São 
Paulo. Desse modo, eles foram pressionados a redirecionar seus 
empreendimentos comerciais para o abate de animais. Começaram, assim, 
a separar a comercialização de banha e de carne suína. Com a 
necessidade de mudança no perfil do produto, originam-se os primeiros 
abatedouros na região, via associação e expansão de capitais comerciais 
locais. Inicialmente, ocorreu no Vale do Rio do Peixe, que possuía maior 
intercâmbio comercial com o estado de São Paulo (PERTILE, 2008, p. 89). 

 

É nesse momento que as agroindústrias começam a ter destaques estadual e 

nacional, caracterizando o Oeste catarinense como o maior produtor de carne processadas 
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do Brasil (GOULARTI FILHO, 2007). Alguns dos incentivos foram cruciais para que o 

produto que era fabricado no Oeste do estado chegasse em diversas cidades brasileiras. 

Exemplo disto foi o investimento do governo na infraestrutura da região, construindo 

estradas e aquilo que fosse necessário para o funcionamento industrial e escoamento de 

produtos. A estes investimentos também se deveo crescimento na produção de suínos dos 

anos 1940 para 1950 que superou os 60%. 

Espíndola (2002) pontua que o surgimento da indústria da carne do Sul do Brasil, 

se deu quando o excedente econômico ficava na região, possibilitando que o pequeno 

agricultor pudesse acumular capital em sua propriedade. Nesse período, o Oeste de Santa 

Catarina deu início ao processo de beneficiamento de carne no século XX, quando 

migrantes alemães vindos do Vale do Itajaí se instalaram na região, tendo participação dos 

italianos vindo do norte do Rio Grande do Sul, assunto que será abordado com ênfase no 

terceiro capítulo.  

Na década de 1930, com aquisições de moinhos de trigo e pequenos frigoríficos e 

outros empreendimentos na região do Oeste catarinense, inicia-se o crescimento da 

Perdigão, que ia desde a criação de suínos até o processamento de carne (salame), como 

também o armazenamento de banha (TASSARA, 1996).   

A Perdigão era uma empresa familiar e tradicional, que segundo Chandler (1988):  

Era formada por uma única entidade. Nela um ou vários proprietários 
dirigiam uma casa comercial, uma fábrica, um banco ou um serviço de 
transportes a partir de um único escritório. Em geral este tipo de empresa 
desempenhava uma única função econômica, para uma só categoria de 
produtos e numa determinada região geográfica (CHANDLER, 1988, p. 3).  
 

Entre as décadas de 1940 e 1960, a Perdigão vivenciou um grande avanço em 

alguns setores, como por exemplo: a construção da fábrica de ração para granja, cuja 

produção era direcionada para os produtores que forneciam os animais para abate; 

melhoramento genético das aves e suínos; implantação de uma política de controle de 

qualidade para os integrados, o que permitiu o aumento de produção de aves, vinculado aos 

pequenos produtos. Nesse período, a Perdigão já tinha se tornado um complexo de 

empresas interligadas, deixando de ser tradicional para ser uma empresa moderna e com 

nível de tecnologia empregada muito alto (TASSARA, 1996).  

Todos esses investimentos e mudanças na sua estrutura industrial, tinham como 

objetivo o aumento da produção de derivados dos suínos e aves para atender o mercado de 

Santa Catarina e Brasil. Nesse ritmo de crescimento, a Perdigão já atuava com granjas, 

abatedouros, frigoríficos, fábrica de banha, curtume, fábrica de ração, moinhos, fábrica de 

caixas, madeireira, postos de vendas, aeroporto e filiais pelo país. Outro ponto que merece 
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destaque no que se refere aos benefícios que a empresa trouxe para região Oeste de Santa 

Catarina foi o investimento no sistema de transporte, sobretudo em rodovias (boa parte com 

investimentos do governo estadual) e aéreo, justamente para escoar suas mercadorias para 

São Paulo e outros estados brasileiro. Com o melhoramento das rodovias na década de 

1950, o transporte aéreo de mercadorias deixou de ser o principal, fazendo com que, até 

atualmente, a empresa utilizasse mais caminhões (TASSARA, 1996).  

Mediante a essas transformações na dinâmica da produção local que a 

agroindústria ocasionou, é importa destacar o que Pertlie (2008) afirma:  

A dinâmica de reorganização da divisão social do trabalho, que desloca 
trabalhadores para as cidades, vai constituir um mercado regular de 
gêneros alimentícios, impulsionando uma especialização espacial de 
atividades e um incremento na escala produtiva e na produtividade do 
trabalho. O Oeste catarinense insere-se no novo arranjo territorial como 
produtor de alimentos, ligado à comercialização e industrialização de suínos 
e aves. Nessas circunstâncias, alguns municípios possuem as unidades 
industriais e atraem população de diversos outros municípios principalmente 
para trabalhar em seus frigoríficos. Suas cidades têm apresentando 
importante ritmo de crescimento em termos populacionais e econômicos, 
possibilitando o desenvolvimento de uma maior infraestrutura. Como 
exemplo dessas cidades tem-se Chapecó, Concórdia e Videira (PERTILE, 
2008, p. 184). 

 

De fato é importante destacar o que Perroux (1967) pontua sobre as ações de 

indústrias dominantes, exercendo tipos de ações específicas sobre outras empresas e 

também na economia. O autor defende que "o crescimento não surge em toda parte ao 

mesmo tempo; manifesta-se com intensidades variáveis, em pontos ou pólos de 

crescimento; propaga-se, segundo vias diferentes  e com efeitos finais variáveis, no conjunto 

da economia" (PERROUX, 1967, p. 164). 

Segundo Souza (2005):  

Uma política de desenvolvimento com base em pólos de crescimento não 
deve centrar-se apenas na implantação da indústria motriz em determinada 
região, mas precisa incentivar também o surgimento de atividades satélites, 
fornecedoras de insumos para a atividade principal (SOUZA, 2005, p. 96).  

 

As indústrias satélites que Souza (2005) aborda consistem justamente no que a 

Perdigão fez, tendo inúmeras indústrias prestando serviços para indústria motriz. Com a 

presença de indústrias no território e as relações socais estabelecidas pelo advento de 

empresas, permite-se falar em pólos de desenvolvimento quando uma região tem 

crescimento econômico acentuado devido a concentração de indústrias sem se expandir 

para todo território nacional, ficando em algumas localidades propícias à instalação 

(ANDRADE, 1973). Mas, para que esse pólo se mantenha sendo fator de desenvolvimento e 
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atração de empregos, são necessárias algumas medidas para conceber resultados que 

venham beneficiar o local e a região. Segundo Andrade (1973):  

Assim, se observa que os efeitos motrizes da indústria não são 
permanentes e que em consequência, uma indústria que hoje provoca o 
aparecimento de um pólo, se ela não se renova, não dá margem ao 
surgimento de uma série de outras indústrias que mantenham a 
dinamização por ela desencadeada, fará com que o polo desapareça 
gradativamente, que a sua função polarizadora vá sendo absorvida por 
outros centros, por outros pólos. Em geral a indústria motriz em sua ação de 
obtenção de matérias primas, de ponto de atração para mão de obra e de 
produtora de um ou de uma série de produtos dinamiza a vida regional 
provocando a atração de outras indústrias, criando aglomerações de 
população que estimulará o desenvolvimento das atividades agrícolas e 
pecuárias nas áreas fornecedoras de alimentos e de matérias primas e 
desenvolve a formação de atividades terciárias proporcionais às 
necessidades da população que a cerca, que se instala em sua área de 
influência (ANDRANDE, 1973, p. 54).  

 

A Perdigão exerce sobre o território o que a indústria motriz faz, segundo Andrade 

(1973): obtém a matéria-prima através dos integrados e estimula atividades agrícolas e 

pecuárias. Sendo assim, a maior agroindústria do município de Videira, é um pólo de 

crescimento, pois: "provocam o crescimento do produto e da renda per capta sem acarretar 

transformações sensíveis às estruturas regionais" (ANDRADE, 1973, p. 55-56).  

O programa de integração que a Perdigão executa com seus produtores é 

interpretado como uma das características de indústria motriz, muito utilizada no Oeste 

catarinense.  

Com o crescimento das vendas de carnes processadas para o mercado interno e 

externo foi necessário aumentar a produtividade de aves e suínos nas empresas 

agroindustriais. Foi na década de 1960 que o sistema integrado de produção teve seu início, 

ocasionando uma série de consequências. 

[...] pode-se afirmar que, de uma forma geral, as empresas integradoras, por 
um lado, disponibilizam recursos, na forma de insumos (rações, 
reprodutores suínos, sementes, pintinhos de corte, etc) e assistência 
técnica, o que, com o trabalho do produtor, irá garantir a produtividade e 
qualidade necessária (e exigidas) pelas empresas. Por sua vez, o produtor 
integrado participa no ciclo produtivo com as suas instalações, mão de obra 
e outros custos, tais como a energia elétrica consumida no processo 
produtivo, água, etc (PERTILE, 2008, p. 99) 
 

Percebe-se que o sistema de integração praticado pelas agroindústrias Perdigão e 

Sadia no período anterior à fusão, bem como sua forma de gestão constituindo pólos de 

desenvolvimento, permitem compreender a existência de um poder simbólico exercído pela 

organização sobre a vida das pessoas, as quais passam a depender do pólo agroindustrial 

em maior ou menor escala. 
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Considerando o crescimento da empresa e a financeirização da economia brasileira 

nos anos de 1990, aliados à grande crise financeira e de gestão vivida pela Perdigão na 

mesma década, pode-se afirmar que a fusão com a Sadia em 2009 – que também 

enfrentava problemas de ordem financeira em função da crise de 2008 – consituiu-se em 

uma estratégia empresarial promovida pelos acionistas, que precisariam resgatá-las como 

forma de obter maiores lucros e reduzir os prejuízos acumulados ao longo dos anos. 

 

AS CONSEQUÊNCIAS PARA VIDEIRA: E EMPREGO E A FALTA DELE 

Para além dos acionistas, a população videirense e de vários outros municípios do 

Meio-Oeste catarinense atua como mão de obra empregada na agroindústria, hoje BRF. 

Considerando o pessoal ocupado por setor, vê-se no quadro abaixo como o número de 

empregos oscilou na indústria no início dos anos 2000, antes que a fusão com a Sadia 

ocorresse, mas mantendo uma projeção de crescimento. A isto, soma-se o crescimento do 

setor de serviços e a manutenção de uma curva de crescimento constante no comércio. 

 

Gráfico 1 - Pessoal em Videira 2002-2015 

 
Fonte: MTE - RAIS, 2017. Organizado por: Diego da Luz Rocha, 2017. 

 

No período posterior à fusão, nota-se a existência de uma vertiginosa queda no 

número de pessoas empregadas na indústria com uma queda de 3874 empregos em 

apenas um ano. Mesmo que nos anos seguintes tenha-se registrado um pequeno aumento 

de pessoal ocupado, observa-se que tal crescimento não foi significativo para reverter a 

forte queda em 2008 e 2009, ou seja, a indústria de alimentos videirense não conseguiu se 
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reerguer em seis anos no requisito de geração de empregos no setor alimentício, tendo 

pequenas elevações até 2015. 

Enquanto isso, o setor de serviços cresce assustadoramente, com o emprego de 

mais 3818 pessoas no mesmo período em que há queda no número de empregos na 

indústria. Enquanto estavam havendo as negociações da fusão entre Sadia e Perdigão até o 

ano do anúncio da fusão em 2009, fica claro que o setor de serviços videirense foi o que 

mais se beneficiou nesse sentido, mas que ao longo dos anos seguintes, vem apresentando 

pequenas oscilações no número de pessoal ocupado, sobretudo nos últimos três anos, entre 

2013 a 2015.  

No setor de comércio de Videira, o número de pessoal ocupado no ano da fusão 

em 2009 não apresentou reduções, mantendo um crescimento de pouca intensidade, como 

é possível observar no gráfico acima. Vale chamar atenção que a partir do ano de 2014 é 

possível observar a queda no número de pessoas vinculadas ao setor de serviço videirense.  

Quando se trata desses três setores da economia de Videira e, analisando os três 

gráficos acima, percebe-se que a indústria de alimentos foi o que mais sentiu e maneira 

negativa as consequências da fusão em 2009 e nos anos seguintes, pois há pouca 

expressividade quanto o número de pessoal ocupado. Ao mesmo tempo, o setor de serviços 

foi o que teve maior crescimento com a fusão no sentido de pessoal ocupado e na 

participação econômica no PIB municipal, que será discutido a seguir. Já o comércio teve 

crescimento pouco expressivo, se comparado ao de serviços, ou seja, o único setor que 

mais sobressaiu após a fusão foi o de serviços. Seguindo a queda de empregos, reduziu-se 

a participação industrial no PIB municipal em 17,9% de 2009 a 2013, segundo dados do 

IBGE. 

Outro dado importante é que após fusão em 2009 a composição de acionária ficou 

da seguinte maneira: 27,8% para os acionistas estrangeiros e 21,8 para os nacionais 

(RELATÓRIO ANUAL, 2015). Isto é, 49,6% da BRF era composta por acionistas, um dos 

motivos para explicar a redução do setor industrial de Videira, tanto no número de pessoas 

admitidas, quanto na participação econômica no PIB municipal. Estas são consequências 

pelas quais a economia videirense vem passando, fruto da financeirização da economia 

mundial.  

 

CONCLUSÃO 

Após analisar diversos indicadores econômicos da área de estudo e compreender 

sua dinâmica histórica e social, é possível apresentar o impacto negativo causado pela 

fusão entre duas das maiores agroindústrias brasileiras, Perdigão e Sadia, em 2009, para o 
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município de Videira. Mediante aos dados analisados, foi possível concluir que houve 

impactos negativos na indústria e no comércio após o ano de 2009, como também a 

participação do setor industrial no PIB de Videira apresentou uma redução mais elevada 

após a fusão entre Sadia e Perdigão, caindo de 43,5% em 2009, para 25,6% em 2013. Essa 

redução revela o quanto a indústria deixou de participar economicamente em Videira, 

obtendo uma porcentagem cada vez menor ao longo de cada ano. 

A indústria de alimentos em 2009, apresentou saldo reduzido com relação a 2008, 

tanto no número de pessoas admitidas e de pessoas desligadas durante o ano. É 

fundamental ressaltar que, após a fusão, o saldo de pessoas na indústria de alimentos 

sempre obteve fortes oscilações, chegando a registrar em 2016 saldo negativo no número 

de pessoas que mantiveram seu emprego, ou seja, desligou-se muito mais do que admitiu.  

Outro indicador, que reforça o impacto negativo da fusão, foi a participação 

econômica do setor de serviços no PIB entre 2008 e 2009 com um crescimento de apenas 

0,1%.  

Esses são indicadores que, ao serem analisados, deixam evidentes as mudanças 

no setor econômico da cidade de Videira, que interferem diretamente no desenvolvimento 

da cidade no sentido de ainda depender da forte presença do setor agroindustrial local, 

agora com a marca Brasil Foods - BRF.  

Embora, a unidade industrial da BRF mantenha-se em Videira, atuando na linha de 

produção de salsichas e na fabricação de ração, é interessante pontuar que após a fusão 

em 2009, quando houve uma queda no PIB, o mesmo só voltou a crescer de maneira 

expressiva a partir de 2014. Isso deixa claro que Videira não diversifica a capacidade 

produtiva no setor industrial, tendo como fator limitador a agroindústria local que polariza 

esse setor, fazendo com que haja uma dependência de sua estrutura, tanto populacional 

quanto para outras empresas que prestam serviços para BRF.  

Portanto, a financeirização da economia que possibilitou que as empresas 

vendessem suas ações na bolsa de valores, dando condições para acionistas comprarem-

nas, gerou um resultado insatisfatório em microescala, com efeitos negativos a longo prazo. 

Isto pode ser observado em Videira no momento em que a Sadia compra parte das ações 

da Perdigão, tendo consequências negativas imediatas na economia e no setor social da 

cidade, mas ainda apresentando reflexos no decorrer dos anos.  

A herança deixada para a cidade que antes era considerada um pólo agroindustrial 

foi a instabilidade econômica no setor industrial, com fortes reflexos no setor social no que 

tange o índice de empregos e desempregos, revelando que a população videirense deu sua 
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parte empregando a mão de obra e não obteve outro retorno senão a incerteza, o 

desemprego e a perda de expressividade regional. 

Mesmo sabendo que Videira nunca tenha sido cidade de uma única indústria, o 

papel da grande fábrica empregadora é a marca da organização social, econômica e 

territorial de municípios como esse, que tem sua vida ereta e difundida a partir do grande 

capital. Esse não é um caso exclusivo, serve bem para entender outros municípios 

catarinenses e brasileiros demonstrando, indiretamente, que municípios com maior 

diversidade industrial correm menos risco socioeconômico quando de casos como a fusão 

registrada em 2009, gerando a BRF. 
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