
Sadia terá fábrica nos Emirados 
 
A empresa investirá R$ 100 milhões na unidade, que vai industrializar carnes de frango e 
bovina para atender a grande demanda da região. As exportações da companhia para o 
Oriente Médio somam US$ 550 milhões ao ano. O mercado árabe é tão importante para a 
Sadia que ela tem campanhas publicitárias exclusivas para a região. Essa será a segunda 
planta da companhia no exterior.  
 
A Sadia, indústria brasileira do setor de alimentos, vai construir uma fábrica nos Emirados 
Árabes Unidos em 2008. Serão investidos R$ 100 milhões, conforme informou o presidente do 
conselho de administração da companhia, Walter Fontana Filho, em matéria publicada ontem 
(31) no jornal Valor Econômico. O local da planta ainda não foi definido. A fábrica vai 
processar produtos industrializados de carnes de frango e bovina para atender a grande 
demanda da região. As exportações da empresa para o Oriente Médio somam US$ 550 milhões 
ao ano. Somente nos nove primeiros meses de 2007, do total de R$ 2,4 bilhões exportados 
pela Sadia, 22% foram para o mercado árabe. 
 
“Por causa das exportações, já temos operações nos Emirados (de venda e distribuição), com 
20 funcionários em Dubai. O mais importante é desenvolvermos um projeto local. No futuro 
poderemos desenvolver parcerias no país. Aquisição ou arrendamento também não estão 
descartados”, disse Fontana. 
 
A Sadia exporta para os árabes desde os anos 70. Ela foi pioneira nas vendas do produto 
brasileiro no Oriente Médio. A empresa começou a exportar para os árabes frangos inteiros e 
introduziu o consumo de frangos em pedaços na região na década de 80. “Lá se pronuncia 
Sádia. Somos ‘top of mind’ em frango”, contou. 
 
O abate halal, que segue as normas islâmicas, foi uma importante medida adotada pela 
empresa para conquistar o mercado. O Oriente Médio é tão importante para a Sadia que a 
marca tem campanhas publicitárias exclusivas para a região. Como no Brasil, as propagandas 
são estreladas por um personagem. Lá é a galinha Henrietta quem faz sucesso. 
 
No exterior, além do Oriente Médio, a empresa só tem publicidade exclusiva na Rússia, onde a 
primeira fábrica estrangeira da Sadia está sendo construída. A companhia investiu R$ 92 
milhões na obra que tem como parceira uma empresa local, a Miratorg. A unidade vai começar 
a funcionar em janeiro de 2008 e vai fabricar industrializados de frango e suínos. 
 
Fontana disse ainda que o processo de internacionalização da Sadia não vai parar com a 
fábrica dos Emirados. Em 2009, outra planta no exterior deverá começar a ser construída, com 
aporte também de R$ 100 milhões. Segundo ele, os novos projetos estão em linha com a 
estratégia de crescimento da empresa. 
 
Nos primeiros nove meses de 2007, a companhia faturou de R$ 6,9 bilhões, com receita 
líquida de R$ 6,1 bilhões, um desempenho 25% superior ao do mesmo período do ano 
passado. O lucro líquido da empresa avançou 156,4%, totalizando R$ 394 milhões. Em 
volume, as vendas registraram alta de 11,8% e chegaram a 1,55 milhão de toneladas. A Sadia 
emprega hoje cerca de 49 mil funcionários e, por meio de seu Sistema de Fomento 
Agropecuário, mantém parcerias com cerca de 10 mil granjas integradas de aves e de suínos. 
 
Desde 1944 
 
A Sadia foi fundada em 1944 e tem sua matriz no estado de Santa Catarina. Além de frangos, 
a empresa produz alimentos derivados de carne suína, bovina e de peru, e também fabrica 
massas e margarinas. É líder nacional nos setores em que atua e uma das maiores empresas 
de alimentos da América Latina. A empresa exporta cerca de 250 produtos para 92 países. 
 
Ela mantém um parque fabril com 13 unidades industriais, duas unidades agropecuárias e 
centros de distribuição espalhados por sete estados brasileiros. No exterior, tem 



representações comerciais em 11 países, a exemplo do Panamá, Chile, Uruguai, Argentina, 
Alemanha, Inglaterra, Rússia, Turquia, Emirados Árabes, China e Japão. 
 
Cinco unidades industriais estão localizadas no estado do Paraná, nas cidades de Ponta Grossa, 
Dois Vizinhos, Paranaguá, Toledo e Francisco Beltrão. Santa Catarina abriga duas unidades, 
uma em Chapecó e outra em Concórdia. No Rio Grande do Sul, em Três Passos, a companhia 
também mantém uma indústria. A Sadia conta ainda com unidades industriais distribuídas em 
Minas Gerais, na cidade de Uberlândia; no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias; no Mato 
Grosso, em Várzea Grande e Lucas do Rio Verde; e no Distrito Federal. 
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