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Indústria investe mais em publicidade em países com venda maior no varejo 
 
Nos supermercados russos, os nuggets de frango Sadia são velhos conhecidos dos 
consumidores. No Oriente Médio, um dos itens preferidos das donas de casa é o Kebab Sadia. 
Já na Venezuela, a mortadela da fabricante brasileira é pedida no balcão. De frango (oferecido 
nos mais variados tipos de corte) a pratos industrializados como a lasanha, a Sadia exporta 
hoje para mais de 100 países e tem entre 45% e 50% de seu faturamento advindos do 
exterior. Para estimular o hábito de compra de seus produtos fora do país, a empresa investe 
basicamente em duas frentes: adaptação de parte de seus alimentos ao paladar internacional 
e investimento constante no fortalecimento de sua marca. 
 
Na atualidade, a maior parte das ações da Sadia no exterior está direcionada ao Oriente Médio, 
Rússia, Ucrânia, Bielorússia e alguns países vizinhos como Venezuela, Chile e Uruguai. 
"Encontramos lacunas nesses mercados que ainda não estão bem ocupados e, por isso, 
oferecem espaço para desenvolvermos nossas marcas", afirma Eduardo Bernstein, diretor de 
marketing da Sadia. De olho nas brechas do mercado internacional, a empresa chegou a lançar 
até uma linha de pratos vegetarianos congelados. 
 
Vender pratos prontos brasileiros a paladares de outras culturas não é uma tarefa fácil. Para se 
tornar uma das líderes de produtos industrializados na Rússia, Bernstein conta que foi 
necessário entender a cultura local e também divulgar melhor seus produtos. A Sadia 
descobriu, por exemplo, que sua lasanha vinha sendo consumida no café da manhã, uma vez 
que os russos costumam ter um desjejum farto. "Neste caso, fizemos uma campanha 
sugerindo o consumo da lasanha na hora do almoço", conta. A Sadia também investe em 
publicidade campanhas na TV e na rua e ações nos pontos de vendas a exemplo das 
degustações em supermercados. Diferentemente de São Paulo, onde os outdoors estão 
proibidos, esta ferramenta é comumente usada pela marca no Oriente Médio. Ao contrário do 
Oriente Médio, a estratégia de marcas da Sadia é menos agressiva na Europa, uma vez que 
este mercado é muito mais desenvolvido e consolidado. Além disso, nos países europeus a 
atuação da Sadia ocorre mais a partir da venda de frango para empresas que transformam o 
alimento. Normalmente, atraem mais investimentos da empresa os países com altas vendas 
no varejo. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 7. 


