
Marca cresce 25% em suas receitas com foco em seu Core Business e na 
internacionalização 
 
Com o compromisso de manter o foco em seu core business e na internacionalização, a Sadia 
S.A fechou os primeiros nove meses de 2007 com faturamento de R$ 6,9 bilhões e receita 
líquida de R$ 6,1 bilhões, o que significou desempenho 25% superior em relação a igual 
período do ano passado.  
 
Em volume, as vendas registraram alta de 11,8% na comparação com os 9M06 e chegaram a 
1,550 milhão de toneladas. A forte demanda e a alta dos preços das aves no exterior, além do 
aumento das vendas de industrializados, tiveram papel importante no fechamento do período.  
 
O esforço permanente da companhia no fortalecimento da marca, a busca por novos mercados 
e a continuidade dos investimentos feitos na inovação de produtos e na modernização de 
processos produtivos e tecnológicos foram fundamentais para o crescimento sustentável 
apresentado pela Sadia nos mercados interno e externo.  
 
Entre janeiro e setembro de 2007, o lucro líquido da empresa avançou 156,4%, totalizando R$ 
394 milhões. O EBITDA alcançou os R$ 734 milhões, propiciando margem superior a 12%.  
 
A companhia apresentou evolução de 19,5% na receita operacional bruta na comparação entre 
o 3T07 e o 3T06, totalizando R$ 2,5 bilhões. Por sua vez, o volume de vendas aumentou 9% 
entre julho e setembro e fechou o período com 535,2 mil toneladas comercializadas.  
 
A Sadia irá inaugurar sua fábrica em Kaliningrado, na Rússia, em dezembro e vai colocar em 
operação sua unidade de abate de aves em Lucas do Rio Verde em meados de 2008.  
 
A companhia mantém seu plano de investimentos de R$ 2 bilhões até o final de 2008 e a 
perspectiva de dobrar o faturamento nos próximos cinco anos.  
 
Os recursos serão aplicados no segmento de industrializados (R$ 720 milhões), na 
continuidade das obras da unidade agroindustrial de Lucas do Rio Verde (R$ 640 milhões), no 
segmento de bovinos (R$ 130 milhões) e em diversos projetos de expansão e ampliação de 
unidades, tecnologia da informação, infra-estrutura e matrizes (R$ 510 milhões).  
 
Desempenho por Segmentos  
 
O segmento de industrializados continuou a ter papel de destaque nos resultados obtidos pela 
Sadia, com o avanço de 15,5% no volume comercializado nos nove primeiros meses de 2007 - 
totalizando 672 mil toneladas - e de 18,3% em receita, chegando a R$ 3,3 bilhões.  
 
Na comparação trimestral, a variação positiva foi de 15,2% e 20,3%, respectivamente, em 
volume e receita, fechando em 236,1 mil toneladas e R$ 1,16 bilhão.  
 
Já o setor de aves manteve crescimento de 26,9% em receita, totalizando R$ 2,57 bilhões, e 
de 5,4% de volume, atingindo a marca de 724 mil toneladas nos nove primeiros meses do 
ano.  
 
No 3T07, as altas de 17,1% e 4,9%, respectivamente, de receita e volume, foram reflexo do 
aumento de 11,5% no preço médio das aves. Entre julho e setembro, a Sadia obteve receita 
de R$ 915 milhões com aves e vendeu 248,8 mil toneladas do produto.  
 
Em relação ao segmento de suínos, o crescimento da receita e volume foi de, respectivamente, 
36,6% e 35,4%, na comparação entre os primeiros nove meses de 2007 e 2006.  
 
A receita gerada pelos suínos chegou na casa dos R$ 467,5 milhões, enquanto o volume de 
vendas ficou em 110,8 mil toneladas. Já na avaliação trimestral, o preço médio da proteína 
caiu 6,7% ante o mesmo período do ano passado e ocasionou um aumento de 5,5% na receita 
e 13,1% no volume comercializado.  



 
Por sua vez, o segmento de bovinos evoluiu 20,5% em volume e 21,5% em receita entre 
janeiro e setembro de 2007, totalizando 43,6 mil toneladas e R$ 242,7 milhões.  
 
Influenciados pela interrupção temporária das vendas destinadas à Venezuela - as quais já 
foram normalizadas -, o volume e a receita do segmento no 3T07 caíram, respectivamente, 
23,1% e 24,6%.  
 
Mercado Interno  
 
Entre julho e setembro de 2007, a receita obtida com as vendas para o mercado interno 
evoluiu 19,2% e o volume comercializado aumentou 4,4%, em relação a igual período de 
2006.  
 
A Sadia vendeu 247,2 mil toneladas de produto, o que gerou receita de R$ 1,312 bilhão. Entre 
janeiro e setembro, o crescimento foi de 17,2% em receita, totalizando R$ 3,69 bilhões, e de 
4% em volume, ficando em 710,5 mil toneladas.  
 
Mais uma vez um dos principais responsáveis pelo forte desempenho obtido no mercado 
interno foi o segmento de industrializados.  
 
Os bons resultados do 3T07 foram estimulados, principalmente, pela alta demanda decorrente 
do aumento da renda média da população brasileira.  
 
Entre julho e setembro, houve avanço de 11,1% em volume e 19,7% em receita, enquanto 
nos primeiros nove meses do ano o crescimento foi de 12,5% em volume e 17,3% em receita.  
 
A participação do segmento na receita total continua crescendo, alinhada com a estratégia da 
companhia de enriquecer o mix com produtos de maior valor agregado.  
 
No que diz respeito às aves, o redirecionamento do produto para a exportação causou queda 
2,7% nas receitas do 3T07.  
 
Já nos nove primeiros meses a receita de aves registra crescimento de 4,2%, graças ao 
aumento de 53,2% no preço. No caso de suínos a receita cresceu 10,1%, decorrente do 
aumento de 16,4% no preço médio do produto. Na comparação 9M07/9M06, as vendas físicas 
subiram 3,9% e a receita, 13,8%.  
 
Em relação ao setor de bovinos, a receita cresceu 94% entre os trimestres e o volume 
comercializado, 40,6%. O preço médio no período subiu 38,1%. Nos 9M07, a receita subiu 
16,2% e o volume caiu 7,4%, com preço médio de 25,6% superior ao praticado nos 9M06.  
 
Mercado Externo  
 
Os resultados operacionais da Sadia no mercado externo entre julho e setembro foram 
bastante positivos, mas teriam sido ainda melhores caso não fosse a greve dos fiscais 
agropecuários federais.  
 
O crescimento foi alavancado principalmente pela forte demanda de aves e alta dos preços do 
produto no mercado internacional, além dos industrializados, cujas vendas tiveram aumento 
de 56% em volume entre os trimestres e de 42,1% entre os primeiros nove meses de 2007, 
para 29,3 mil toneladas e 82 mil toneladas respectivamente. Em relação à receita, o segmento 
cresceu 25,7% no 3T07 e 27%, nos 9M07.  
 
No segmento de aves, a receita das exportações evoluiu 20,2% no 3T07 e 30,8% no 9M07. A 
alta demanda pelo produto no mercado externo foi responsável pela alta de 11,1% no volume 
de vendas na comparação trimestral e de 13,5% na comparação entre os primeiros nove 
meses do ano.  
 



Em relação ao setor de suínos, a dependência do mercado russo tem sido diminuída ao longo 
dos últimos anos graças à conquista de novos mercados pela Sadia.  
 
As vendas físicas subiram 22% no 3T07 e 53,4% nos 9M07, enquanto a receita obteve 
crescimento de 3,9% e 47,2% nos respectivos períodos.  
 
Por fim, a retração registrada no segmento de bovinos aconteceu em decorrência da 
interrupção temporária das vendas destinadas à Venezuela. Embora a situação já esteja 
normalizada, a receita caiu 38,3% entre os trimestres e cresceu 22,4% nos primeiros nove 
meses.  
 
Já o volume de vendas diminuiu 34,6% no 3T07 e cresceu 27,1% nos 9M07, na comparação 
com iguais períodos de 2006. 
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