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RESUMO:O presente artigo procura demonstrar sucintamente o processo de expansão da 

empresa Sadia S.A. no território nacional e no Sudoeste Paranaense, onde se buscou 

compreender os fatores que influenciaram o seu desenvolvimento. 
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INTRODUÇÃO 

O presente texto foi desenvolvido dentro da disciplina Dinâmica Regional e 

Redes de Cidades na Gestão do Território Paranaense, do curso de Pós-graduação 

Mestrado em Geografia da Universidade Estadual de Maringá. Buscou-se entender o 

processo de expansão da empresa Sadia S.A. no território nacional e especificamente na 

Região Sudoeste Paranaense, e nesta última, os aspectos que contribuíram para esse 

desenvolvimento. 

Para o entendimento de como ocorreu a origem e o desenvolvimento da 

empresa no território nacional realizamos consulta bibliográfica a trabalhos que trataram 

com profundidade sobre o desenvolvimento das empresas agroindustriais brasileiras e a 

formação econômica do Oeste Catarinense, tais como: Teixeira (1994), Dalla Costa (1998), 

Espíndola (1999), Alba (2002). 

Os dados referentes à produção e comercialização das unidades do Oeste e 

Sudoeste do Paraná foram obtidos junto à unidade de Dois Vizinhos. 

1 - O DESENVOLVIMENTO DA SADIA NO TERRITÓRIO NACIONAL 

A empresa teve sua origem em 1944, quando Attílio Fontana, próspero 

comerciante da região do Vale do Rio do Peixe, em Santa Catarina, comprou e reativou o 

Frigorífico Concórdia, que passou a se chamar S.A. Indústria e Comércio Concórdia, 

juntamente com um moinho de trigo. O capital utilizado na compra havia sido obtido dos 

excedentes acumulados na atividade comercial e com recursos de familiares. 

                                                           
1 Aluna do Curso de Mestrado em Geografia do Departamento de Geografia, Centro de Ciências 
Humanas Letras e Artes da Universidade Estadual de Maringá -  Bolsista do CNPq - Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. tsaffnauer@hotmail.com 
2 Professor Orientador do Departamento de Geografia, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes da 
Universidade Estadual de Maringá, UEM 
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O frigorífico começou a funcionar com um pequeno abate de 30 suínos/dia e 

com um quadro de 50 funcionários. Já para o funcionamento do moinho foram adquiridas 

máquinas suíças, tendo uma produção de 24 toneladas de grãos moídas por dia. No início 

de 1946 já eram abatidos mais de 100 suínos/dia, sendo com eles produzidos banha, 

toucinho, carnes salgadas, pernil, presunto, salame, lombo e lingüiça (Espíndola, 1999). 

Nos anos 1950 a cidade de Concórdia, no Oeste Catarinense, já havia se 

tornado um dos centros mais avançados do país na criação e industrialização de suínos. 

Isso deveu-se, em grande parte, à participação do Estado (poder público municipal e 

estadual), que oferecia orientação técnica tanto para a produção agrícola como para a 

criação de animais. 

Ainda nos anos 1950 uma das maiores dificuldades da empresa encontrava-se 

no transporte de seus produtos, pelo fato de as estradas serem precárias e de ela estar 

distante dos grandes mercados consumidores. Uma alternativa para vencer esta dificuldade 

foi a utilização dos primeiros caminhões isotérmicos (câmaras frias), que a empresa adquiriu 

para poder transportar com qualidade os seus produtos até as filiais e depósitos de venda, 

que se localizavam nas cidades de São Paulo, Bauru, Londrina, Campinas, Ribeirão Preto e 

Rio de Janeiro. Além desses investimentos para transporte terrestre, a empresa também 

investiu nos transportes aéreos, com a criação da Sadia S.A. Transportes Aéreos, em 1955, 

que posteriormente foi substituída pela Transbrasil S.A. Linhas Aéreas. 

Segundo Alba (2002), a Sadia desde cedo preocupou-se com seu processo de 

expansão e divulgação de sua marca, pois nos anos 1950 a comercialização de seus 

produtos já era feita nos maiores centros consumidores do país, São Paulo e Rio de Janeiro, 

onde seus representante já divulgavam a marca “Sadia” através de seus veículos. 

Ainda em 1950 foi montado o Moinho da Lapa S.A. em São Paulo, com a 

capacidade de moer 80 toneladas de grão/dia, sendo a primeira atividade produtiva fora da 

cidade de Concórdia. 

Conforme Alba (2002), os anos 1960 caracterizaram-se pela expansão da 

empresa, que passou a atuar no ramo da avicultura, com um abate anual de 90.000 aves, 

número que, na época, correspondia a 70% do mercado nacional de consumo. Em 1961 

iniciou-se a construção de um frigorífico em São Paulo, a Frigobrás – Companhia Brasileira 

de Frigoríficos, e em 1964 a empresa adquiriu um frigorífico em funcionamento na cidade de 

Toledo, no Oeste Paranaense, e em 1967 criou a Sadial – Sadia Comercial, em São Paulo. 

Essa expansão da empresa nos anos 1960 foi favorecida pela política de 

agroindustrialização do campo através da criação, em 1965, do Sistema Nacional de Crédito 

Rural e do Fundo Geral para a Indústria e Agricultura (FUNAGRI), e de fundos de 
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financiamento às indústrias, como o programa de financiamentos às pequenas e médias 

empresas (FIPEME), o Programa Agroindústria (PAGRI), o Fundo de Democratização do 

Capital das Empresas (FUNDECE), entre outros (BELIK, 1999, apud ESPINDOLA, 1999:38). 

Ainda nos anos 1960 a empresa passou a atuar no ramo do refinamento e 

enlatamento de óleo de soja na cidade de Joaçaba, no Estado de Santa Catarina, e 

posteriormente, nos anos 1970, com as unidades de Paranaguá, no Estado Paraná, e 

Rondonópolis, no Estado do Mato Grosso. 

Os anos 1970 caracterizaram-se pela entrada da empresa no ramo da produção 

e industrialização de perus, patos e bovinos, com a instalação de unidades  respectivamente 

nas cidades de Concórdia – SC (1973), Dois Vizinhos – PR (1978) e Várzea Grande – 

MT(1976). Para a instalação dessas unidades produtoras a empresa contou com incentivos 

fiscais, isenção fiscal de 5 anos, doação de terrenos por parte das prefeituras e 

financiamentos junto ao BNDES através de linhas de crédito, além de incentivos do Governo 

Federal (ESPINDOLA, 1999). 

Nos anos 1980 a empresa investiu no ramo de bovinos, com a aquisição de 

empresas deste setor nas cidades de Três Passos – RS, Barra do Garça – MT, Andradina e 

Araçaruba no Oeste Paulista. No ano de 1989 também foi incorporado um frigorífico de 

suínos na cidade de Frederico Westphalen – RS. 

Os anos 1990 são marcados pela aquisição do frigorífico de aves de Francisco 

Beltrão – PR e pela entrada da empresa nos ramos de margarina, massas e empanados. 

Recentemente, no ano de 1999, a empresa adquiriu, na cidade de Uberlândia – MG, o 

Frigorífico Rezende, que também atua nos ramos de produção e industrialização de aves e 

suínos. No processo de ampliação e modernização da empresa nos anos 1990 foram 

utilizados recursos da própria empresa, provenientes de lucros acumulados em anos 

anteriores (ESPINDOLA, 1999). 

Tabela 1 – Sadia Concórdia S.A -Distribuição geográfica e atividades 1944 – 1999. 

ANO CIDADE-ESTADO EMPRESA ATIVIDADES 
1944 Concórdia – SC Sadia Concórdia S.A. Moinho de trigo e abatedouro de suínos 
1945 Concórdia – SC Sadia Concórdia S.A Fazenda e serraria, prod. de embalagem 
1951  Concórdia – SC Sadia Concórdia S.A. Início do fomento de suínos 
1952 São Paulo – SP Sadia Concórdia S.A. Transporte aéreo de produtos perecíveis 
1953 São Paulo – SP Moinho da Lapa S.A. Moinho de trigo 
1953 Marcelino Ramos – RS Sadia Concórdia S.A. Moinho de trigo 
1954 Concórdia – SC  Expressinho Transporte de produtos Concórdia 
1954 Concórdia – SC Sadia Concórdia S.A. Fabricação de ração balanceada 
1955 Concórdia – SC Sadia Concórdia S.A. Jornal Comunicação Agricultores 
1955 Concórdia – SC Sadia SA Transportes  Transportes aéreos de passageiros 
1957 Concórdia – SC Rádio Rural Concórdia Informação e orientação aos integrados 
1961 Concórdia – SC Sadia Concórdia S.A. Abate e industrialização de Frangos 
1964 São Paulo – SP Frigobrás Industrialização de produtos cárneos 
1964 Toledo – PR Frigobrás Abate de suínos e bovinos 
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1967 São Paulo – SP Sadia Comercial Comercialização produtos Sadia 
1971 Toledo – PR Frigobrás Fabricação de Rações Concentradas 
1971 Cuiabá – MT Sadia Oeste Abate e industrialização de bovinos 
1972 São Paulo – SP Transbrasil Transportes de passageiros e cargas 
1973 Chapecó – SC Sadia Avícola S.A. Abate e ind. de perus e frangos 
1976 São Paulo – SP FAF Assistência e previdência p/ funcionários 
1977 Toledo – PR Frigobrás Esmagamento e extração de óleo de soja 
1978 Dois Vizinhos - PR Moinho da Lapa S.A. Abate e ind. de frangos e patos 
1978 Faxinal dos Guedes SC Hybrid Agropastoril Matrizeiro e incubatório de perus 
1979 Américo Braziliense SP Moinho da Lapa S.A. Abate e industrialização de frangos 
1979 Joaçaba Sadia Concórdia S.A. Esmagamento e extração de óleo de soja 
1979 Toledo – PR Frigobrás Abate e industrialização de frangos 
1980 Concórdia – SC Supermercado Venda no Varejo 
1980 Goiatuba – GO Sadia Goiás Perus, frangos, pintos, ração 
1980 Rio de Janeiro - RJ Sadia Concórdia S.A. Fáb. de lingüíças, salcichas e mortadelas 
1981 Barueri – SP Sede Sadia Centro Administrativo 
1982 São Paulo - SP Sadia Concórdia S.A. SAC 
1983 Paranaguá - PR Frigobrás Export., esmagamento e extração de óleo 
1985 Barra do Garça - MT Sudanisa Abatedouro de Bovinos 
1985 Três Passos - RS Polipar Abate e industrialização de suínos 
1986 Itirapina - SP Agropastoril Paulista Matrizeiros, incubatórios e prod. de pintos 
1986 Rondonópolis - MT Sadia Mato Grosso Esmagamento e refino de óleo 
1987 Barra do Garça - MT Supermercado Venda no Varejo 
1988 São Paulo - SP Loja de Varejo Show-room  
1989 Andradina - SP Frigorífico Mouran Abatedouro de bovinos 
1989 Araçatuba - SP Frigorífico Mouran Abatedouro de bovinos 
1989 Concórdia - SC Sadia Concórdia Fábrica de presunto cozido 
1989 Osasco – SP Frigobrás Industrialização de suínos e bovinos 
1989 Dois Vizinhos – PR Supermercado Venda no varejo 
1989 FredericoWestphalen Sadia Concórdia S.A. Abatedouro de Suínos 
1991 Francisco Beltrão – PR Sadia Concórdia S.A. Abate e ind. de frangos e perus 
1991 Paranaguá – PR Frigobrás Fábrica de margarina e massas 
1991 Campo Verde – MT Sadia Mato Grosso Fábrica de Rações 
1992 Várzea Grande – MT Sadia Agroavícola Produção pintos e abate de frangos 
1992 Campo Grande – MS Frigobrás Processamento de Soja 
1993 Buenos Aires  Granja Três Arroios Distribuidora de Produtos 
1999 Uberlândia – MG Granja Rezende Abate e Industrialização de frangos e 

suínos 
Fonte: Dalla Costa (1998) 

Atualizado: Tatiane Saffnauer (2004). 

Os dados da tabela 1 demonstram a evolução e a distribuição geográfica da 

empresa desde a sua fundação até o ano de 1999. No entanto parte destas empresas foi 

desativada ou vendida a terceiros durante os anos 1990, em função de a empresa passar a 

trabalhar com apenas 12 unidades produtoras. A empresa aumentou consideravelmente os 

investimentos nessas doze, desfazendo-se de outras atividades, como supermercados, 

moinhos, abatedouro de bovinos e patos, e entrou em novos ramos, como a produção de 

massas, margarinas, empanados e sobremesas, o que demonstra a preocupação da 

empresa em atender os mercados mais lucrativos. O quadro a seguir demonstra as 

unidades produtoras em atividade no ano de 2003. 

Cidade – Estado Empresa Atividades 
Dois Vizinhos – PR Sadia Concórdia S.A. Abate de frangos, produção de óleo 

degomado, fábrica de ração. 
Francisco Beltrão - PR Sadia Concórdia S.A. Abate de frangos, perus e fábrica de 
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ração. 
Ponta Grossa – PR Frigobrás S.A. Fábrica de Massas. 
Toledo Frigobrás S.A. Abate de frangos, suínos e fábrica de 

ração. 
Paranaguá – PR Frigobrás S.A. Fábrica de margarina e armazéns(porto) 
Concórdia – SC Sadia Concórdia S.A. Abate de suínos e aves, industrialização 

presunto e mortadela. 
Chapecó – SC Sadia Concórdia S.A. Abate de frangos e perus. 
Faxinal dos Guedes–SC Sadia Concórdia S.A. Matrizes de aves e suínos. 
Duque de Caxias - RJ Sadia Concórdia S.A. Fábrica de lingüiças, salsichas e 

mortadelas. 
Campo Verde - MT Sadia Mato Grosso Fábrica de ração e incubatórios. 
Várzea Grande – MT Sadia Mato Grosso Abate de frangos. 
Uberlândia – MG Granja Rezende Abate de frango, suínos e perus. 
 

Quadro 1 – Sadia Concórdia S.A – Unidades Produtoras 

Fonte: Sadia Dois Vizinhos (2003). 

Organizador: Tatiane Saffnauer (2004). 

Pelo quadro anterior é possível visualizar as unidades produtoras e os produtos 

produzidos por cada uma. Observa-se que nos estados da Região Sul encontra-se a maior 

parte das unidades produtoras, fato que é explicado em função de a empresa ter surgido no 

Oeste Catarinense, que possui características semelhantes às encontradas nas regiões 

Oeste e Sudoeste Paranaense (pequenas e médias propriedades de terras).Também não se 

pode esquecer que a localização estratégica da unidade de Paranaguá deve-se ao porto de 

Paranaguá, que é a principal rota utilizada pela empresa para as exportações; por isso 

encontram-se nesta cidade os armazéns de estocagem dos produtos a serem distribuídos 

ao mercado externo. 

Segundo informações da unidade de Dois Vizinhos, todas as empresas do grupo 

estão interligadas através de uma rede de computadores, a qual é gerenciada pelo sistema 

S.A.P., sistema gerencial produzido por uma softhouse alemã que permite o controle de 

todos os processos da empresa (produção, compras, vendas, financeiro, contábil, entre 

outros) e a integração total de dados de todas as unidades. Esse tipo de sistema facilita a 

administração da empresa, visto que se pode ter informação sobre qualquer uma das 

unidades de suas matrizes, que são Concórdia (matriz fiscal) e São Paulo (matriz 

administrativa), onde são tomadas todas as importantes decisões pelo seu conselho 

administrativo. 

2 - O DESENVOLVIMENTO DA SADIA NO PARANÁ 

2.1 – A Sadia no Oeste Paranaense 
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As atividades da Sadia no Estado do Paraná tiveram início no ano de 1964, com 

a aquisição do Frigorífico Toledo, o qual passou a se chamar Frigobrás – Companhia 

Brasileira de Frigoríficos. A unidade abatia suínos e bovinos, sendo que posteriormente 

passou a abater somente suínos. Já na década de 1970 os investimentos na unidade foram 

intensificados em função de se ampliar o abate de suínos, sendo implantada a fábrica de 

rações (1971), que contribuiria para isso, pois a ração dada ao animais passou a ser 

produzida na própria unidade. No ano de 1977 a unidade passou a esmagar e extrair o óleo 

de soja, visto que a região já se destacava na produção deste tipo de grão, e no ano de 

1979 foi implantado o abate de frangos. 

Atualmente a unidade de Toledo é responsável pela produção de ração e óleo e 

pelo abate de suínos e frangos. Abate uma média de 337.229 aves/dia, totalizando 

8.093.500,00 aves/mês e tem uma produção de 5.739 suínos/dia, totalizando 137.749,00 

suínos/mês, conforme dados fornecidos pela unidade de Toledo referentes ao mês de 

setembro/2003. 

2.2 – A Sadia no Sudoeste Paranaense 

A atividade da Sadia no Sudoeste do Paraná teve início no ano de 1978, com a 

construção de um frigorífico para o abate de patos e frangos no município de Dois Vizinhos. 

Na época a unidade era a maior produtora de patos do Brasil. Em função de o mercado da 

carne de pato ter perdido espaço no decorrer dos anos 1980, a unidade passou a produzir 

somente frangos, tendo sido nesse período implantadas as fábricas de ração para atender 

os integrados que produzem essas aves. Foi também implantada a fábrica de óleo 

degomado, que, após produzido, é enviado a outras unidades, para a produção de óleo de 

soja refinado. Hoje a unidade possui uma produção de 402.000 frangos/dia, com uma média 

de 9.648.000 frangos/mês, sendo considerada o maior abatedouro de frangos do Brasil, 

conforme dados fornecidos pela unidade de Dois Vizinhos, referentes ao mês de 

setembro/2003. 

No ano de 1991, com a aquisição do Frigorífico Chapecó em Francisco Beltrão, 

a área de influência da Sadia no Sudoeste do Paraná aumentou consideravelmente, visto 

que a unidade incorporada era responsável por parcela significativa da produção de frangos 

e perus no Estado do Paraná. Hoje a produção daquela unidade é de 350.000 frangos/dia e 

22.083 perus/dia. 

Vale lembrar que quando se deu a instalação dessa empresa no município de 

Dois Vizinhos a prefeitura fez a doação do terreno e, juntamente com o Governo Estadual, 

ofereceu infra-estrutura em entradas e expansão da rede elétrica rural. A região apresentava 

deficiência nesses aspectos, e para a instalação do sistema de integração o produtor 
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necessitava de energia elétrica para manter seu aviário, bem como de estradas em boas 

condições para o transporte. 

Concordamos com Alba (2002) e Espíndola (1999) quando dizem que a escolha 

do município de Dois Vizinhos para a implantação dessa unidade foi estratégica, visto que 

este possui características semelhantes às encontradas do Vale do Rio do Peixe em Santa 

Catarina, mão-de-obra familiar abundante, pequenas propriedades de terras e terrenos 

acidentados em função dos vales dos rios Iguaçu e Chopim, o que favoreceu o atrelamento 

do pequeno produtor ao grande capital industrial. 

A influência desta empresa na região é confirmada pelos dados das tabelas 2 e 

3, que indicam o número de integrados às unidades de Dois Vizinhos e Francisco Beltrão 

respectivamente. 

Tabela 2 – Relação de Integrados Município Tabela 3 – Relação de Integrados 

Município Unidade Dois Vizinhos/PR   Unidade Francisco Beltrão/PR  

Município No 
Integrados 

 Município No 
Integrados

Boa Esper. do Iguaçu 22  Ampere 25 
Chopinzinho 34  Bom Sucesso do Sul 13 
Cruzeiro do Iguaçu 31  Coronel Vivida 10 
Dois Vizinhos 251  Dois Vizinhos 6 
Enéas Marques 9  Enéas Marques 53 
Espigão Alto do Iguaçu 11  Flor da Serra do Sul 29 
Nova Esper. do Sudoeste 16  Francisco Beltrão 207 
Nova Prata do Iguaçu 20  Itapejara do Oeste 65 
Quedas do Iguaçu 15  Manfrinópolis 43 
Realeza 10  Marmeleiro 82 
Salto do Lontra 114  Nova Esper. Sudoeste 29 
São João 54  Pato Branco 5 
São Jorge do Oeste 67  Renascença 35 
Saudade do Iguaçu 30  Salgado Filho 13 
Santa Izabel do Oeste 54  Salto do Lontra 2 
Sulina 36  Santa Izabel do Oeste 1 
Verê 69  Vere 50 
Fonte: Sadia Dois Vizinhos (2003).  Vitorino 10 

    Fonte: Sadia Francisco Beltrão(2003). 

Em ambas as tabelas os municípios que possuem o maior número de integrados 

são aqueles que mais próximos das unidades produtivas, o que é facilmente observado se 

analisarmos as figuras 1 e 2, que mostram a Região Sudoeste do Paraná. Vale lembrar que 

o número de integrados não é o mesmo do de aviários, pois um integrado pode ter mais de 

um aviário e o tamanho do aviário pode variar, o que vai fazer variar a produção também. 
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Figura 1 – Área de influência Sadia de Dois Vizinhos/PR 

 

Figura 2 – Área de Influência Sadia de Francisco Beltrão/PR 

 

Apesar de geograficamente distante dos grandes centros comercias, a cidade de 

Dois Vizinhos possui relações com o mercado nacional e principalmente com o mercado 

internacional, através das relações comerciais da Sadia com esses mercados, como 

podemos observar nos organogramas a seguir. 
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Organograma 1 – Comércio de aves no mercado interno – 2004 
 
 

 

 

Grupo Sadia 

Matrizeiros 
Incubatórios – pintos de um 

dia 
Fábrica de Rações 

Avicultores Integrados 

Abatedor   Abatedor   Abatedor   Abatedor    Abatedor    Abatedor    Abatedor 
     SC               SC             PR             PR               PR              MG              MT 

Concórdia   Chapecó   Toledo     D. Vizinhos   Fco.Beltrão  Uberlândia   V.Grande 

C O M E R C I A L I Z A Ç Ã O

Representantes nas 
cidades médias de cada 
estado. 

Caminhões Terceirizados  

Filiais comerciais nas principais 
capitais brasileiras 

Redes de restaurantes e hotéis, 
Buffets, hospitais, escolas, 
entre outros 

Redes de hipermercados, supermercados, 
padarias, feiras, açougues e mercearias 

Fonte: Dalla Costa (1998). 
Atualizado Saffnauer (2003). 
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Organograma 2 – Comércio de aves no mercado internacional – 2004 
 
 

 

 

Grupo Sadia 

Matrizeiros 
Incubatórios – pintos de um dia

Fábrica de Rações 
Avicultores Integrados 

Abatedor   Abatedor   Abatedor   Abatedor    Abatedor    Abatedor    Abatedor 
    SC               SC             PR            PR               PR               MG              MT 

Concórdia   Chapecó     Toledo    D. Vizinhos   Fco.Beltrão  Uberlândia   V.Grande 

E X P O R T A Ç Ã O

Caminhões Terceirizados  

Fonte: Dalla Costa (1998). 
Atualizado Saffnauer (2003). 

Portos: ITAJAÍ – SC             PARANAGUÁ – PR                        SANTOS - SP 

 
Filiais Comerciais no Brasil

Caminhão N    A    V    I    O 

Argentina                 Itália            Japão      China        Emirados Árabes           E.U.A.
Buenos Aires           Milão          Tóquio             Pequim        Dubai             
MERCOSUL         EUROPA     JAPÃO  CHINA        ORIENTE      AMÉRICA DO NORTE 

O 

organograma número 1 demonstra a estrutura de comércio de frango no Brasil; já o 

organograma número 2 apresenta a estrutura do comércio de frango no mercado 

internacional, ambos para o ano de 2004. Segundo dados da unidade de Dois Vizinhos, 

85,5% da sua produção é destinada ao mercado Internacional, sendo os principais países 

importadores: Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, Kuwait, Iran, 

Cingapura, Hong Kong, Alemanha, Japão e Rússia. Em vista de boa parte dos maiores 

clientes da unidade de Dois Vizinhos fazer parte de países do Oriente Médio, que possuem 

costumes e crenças ligados ao Islamismo, foi implantada, no final dos anos 1980, uma linha 
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de produção posicionada para a cidade de Meca. Além disso os funcionários responsáveis 

pelo sangramento das aves também são oriundos dos países importadores; ou seja, a 

empresa é obrigada a adequar-se às exigências de seu mercado internacional. Além disso 

são freqüentes as fiscalizações por parte de representantes desses países, com o objetivo 

de verificar se estão sendo cumpridas suas exigências. 

Recentemente a Sadia realizou novos investimentos - em torno R$ 7,65 milhões 

- na unidade de Dois Vizinhos, o que elevará o abate anual de 122 milhões para 150 

milhões de aves até o final do ano (2004). Com isso, a produção da indústria cresceu 28%, 

passando de 130,5 mil para 166,9 mil toneladas por ano. Para atingir esse novo patamar de 

produção foi necessário criar 250 novos aviários em 17 municípios da região, passando para 

1.206 aviários. Esses investimentos contribuíram para aumentar as exportações da unidade 

de Dois Vizinhos. Estas passarão de 112 mil toneladas para 151 mil toneladas até o final do 

ano, o que corresponde a 90,5% da produção da unidade. Segundo a empresa, a unidade 

de Dois Vizinhos transporta 600 toneladas/dia do produto acabado (frango inteiro e partes 

do frango); também são consumidas em torno de 950 toneladas/dia de milho e 650 

toneladas/dia de soja, que servem de matéria na composição da ração dos frangos,e 

também na produção de óleo degomado. 

Quando da negociação para a realização desses investimentos de ampliação de 

produção, a empresa exigiu junto à prefeitura e ao Governo do Estado a duplicação da pista 

de entrada na cidade e a construção de um conjunto habitacional, em troca de os 

investimentos serem realizados no município. Com isso houve a contratação de 600 

funcionários para o novo turno, bem como a geração de novos postos de trabalho nos 600 

novos aviários, além da movimentação no comércio avícola. Dessa forma entendemos que 

o Estado submete-se às exigências do capital em troca de novos postos de trabalho, que 

certamente se refletiram na movimentação da economia do município. 

Com relação à influência da Sadia no município de Dois Vizinhos, sabe-se que 

está relacionada com os empregos diretos - que são gerados no frigorífico - e indiretos, com 

o grande número de avicultores integrados à empresa. 

Além disso, sabe-se que a partir dos anos 1994, ocorreu o desenvolvimento de 

diversas empresas ligadas ao setor agroindustrial. Esse fator deve-se principalmente à 

mudanças na forma de gerir os negócios ocorridas na empresas Sadia S.A., que passou a 

transferir para terceiros a execução de tarefas que não estivessem relacionadas diretamente 

com a produção de seu produto final, o que caracterizou o processo de terceirização. 
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Nesse contexto, foram desativados setores da empresa3 que passaram a ser 

substituídos por novas empresas que passaram a realizar esses serviços. Na maior parte 

dos casos essas empresas foram constituídas por ex-funcionários que já conheciam o ramo 

de atividade e também já eram qualificados, já que quando funcionários desta empresa 

recebiam treinamentos em centros maiores. 

Principalmente no ramo da indústria e serviços de máquinas e equipamentos 

para frigoríficos, existem várias empresas neste setor, com destaque para: 

 

Empresa Atividade 
Gaio Avícola  Comércio de equipamentos avícolas. 
Frigometal  Concerto de batedouros, silos e equipamentos laticínios. 
Rei Jesus Lavanderia e higienização industrial. 
Constant Indústria metal metalurgia. 
Sulmetal Produção de equipamentos para indústria alimentícia. 
Kucmaq Fabricação esteiras, nebolizadores, torneiras inteligentes, 

máquinas estratores de policardio. 
Astec Mecânica Industrial. 
Diplomata Produção de matrizes de aves. 
Pluma Produção de ovos. 
Marostin Produção de ovos/incubadoras de pintainhos. 
Creval  Comércio de equipamento para aviário. 
Pelim 
Madeiras 

Fábrica de paletes. 

Zincar Zincagem industrial. 
Rotasul Transporte de ração/frango/câmara-fria. 
Inox do Brasil Indústria metal mecânica. 
Quadro 2 – Principais empresas relacionadas ao setor agrícola na cidade de Dois 

Vizinhos/PR. 

Fonte: ACIADV – Associação Comercial e Industrial de Dois Vizinhos (2003). 

Essas empresas contribuem para inserir Dois Vizinhos na economia nacional, já que 

boa parte delas destinam sua produção ao mercado regional, nacional e alguns casos até 

internacional. 

No comércio também são encontradas empresas representantes de empresas 

especializada para avicultores/suinocultores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina como: 

Avemarau, Increpal, Casp, Agromarau, entre outras. 

Há no urbano de Dois Vizinhos, uma multiplicidade de empresas relacionadas ao 

ramo agrícola que constituem a dinâmica do espaço urbano. Através da figura 4, podemos 
                                                           
3 Segurança, transporte, limpeza, manutenção, informática, entre outros. 
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visualizar a distribuição espacial das principais empresas ligadas ao setor agrícola 

(agropecuárias, agroindústrias, transportadoras, incubadoras). 

 

 Figura 3 - Distribuição espacial das principais empresas ligadas ao ramo agrícola na cidade 

de 

 Dois Vizinhos/PR. 
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 Com o auxílio da figura anterior pode-se perceber a forte relação entre campo cidade 

que ocorre em Dois Vizinhos, aonde o urbano só é urbano devido a presença de um rural 

diretamente ligado a ele. Nesse sentido entendemos o que Santos (1994) chamou de 

regiões agrícolas e regiões urbanas e não só regiões rurais e cidades, onde há uma forte 

relação entre espaços urbanos e agrícolas, ou seja “[...] áreas agrícolas contendo cidades 

adaptadas e áreas rurais adaptadas as demandas urbanas (SANTOS, 1994, p.65).” 

3 CONSIDERAÇÕES 

A Sadia surgiu nos anos 1940 na região do Oeste Catarinense, tendo como base 

o capital da família de Attílio Fontana, que teve origem no comércio de suínos e milho. 

A empresa criou uma nova divisão do trabalho nas pequenas propriedades 

rurais, com a implantação do sistema de integração, que intensificou as relações capitalistas 

no campo através do atrelamento do pequeno produtor rural à agroindústria. 

Como homem público, ainda nos anos 1950, Attílio Fontana foi representante de 

sua região, elegendo-se vereador e prefeito, o que contribuiu para que pudesse canalizar 

para sua cidade e região os benefícios oferecidos pelo município e estado, como orientação 

técnica para a produção agrícola e para a criação de animais. Mais tarde elegeu-se senador, 

o que fez aumentar suas relações políticas no cenário nacional. 

Ainda nos anos 1950 a empresa tinha dificuldades em transportar seus produtos 

para os grandes centros da Região Sudeste do Brasil, o que a levou  a investir no transporte 

aéreo (Transbrasil) e terrestre, através da primeiras câmaras frias, que garantiam o 

transporte de produtos com qualidade, além do que, já havia uma preocupação em divulgar 

sua marca, já que os carros já possuíam essa marca estampada. 

Nos anos 1960 o país passou por grave crise econômica, o que contribuiu para 

mudanças no hábito alimentar das pessoas, que passaram a consumir o frango, e foi nesse 

contexto que a empresa passou a investir na produção de aves. Esse período caracterizou-

se ainda pelos incentivos oferecidos pelo Governo Federal, com a implantação dos fundos 

(Funagri), (Fipeme), (Pagri), (Fundece), que contribuíram para que a empresa ampliasse 

sua estrutura: Frigobrás – SP (1961), Frigobrás –PR(1964), Sadial - SP (1967). 

A expansão dos anos 1970, com a construção das unidades Sadia Avícola - SC 

(1973) e Moinho da Lapa – SP (1978), contou com incentivos fiscais, isenção fiscal de 5 

anos, doação de terrenos por parte das prefeituras e financiamentos junto ao BNDES 

através de linhas de crédito, além de incentivos do Governo Federal (Espíndola, 1999). 

Nos anos 1980 a empresa investiu no ramo de bovinos, com a aquisição de 

empresas nas cidades de Três Passos – RS, Barra do Garça – MT, Andradina e Araçaruba, 
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no Oeste Paulista. Entretanto nos anos 1990 essas unidades foram vendidas, juntamente 

com outras, devido às mudanças internas na empresa, que passou a centralizar suas 

atividades no ramo de alimentos (aves, suínos e seus subprodutos) e desfez-se de outras 

atividades (supermercados, transportadoras, moinhos, frigorífico de bovinos, entre outros) 

Os anos 1990 caracterizam-se pela modernização dos equipamentos na 

indústria e no campo (aviários automatizados), o que levou a uma aumento na produção e 

diminuição de mão-de-obra. Outro aspecto que contribuiu para a diminuição de mão-de-obra 

foram as terceirizações. Processos que eram de responsabilidade da empresa passaram a 

ser realizados por empresas de antigos funcionários (limpeza industrial, segurança, 

manutenção equipamentos, entre outros). 

Esse período também é marcado pela aquisição dos frigoríficos Chapecó em 

Francisco Beltrão – PR e Granja Rezende em Uberlândia – MG, bem como pela entrada da 

empresa nos ramos de margarina, massas, empanados e sobremesas. Nesse processo de 

aquisições e modernização são utilizados recursos da própria empresa, provenientes de 

lucros acumulados em períodos anteriores. 

Com o Plano Real, há uma abertura da economia para o mercado externo que 

favoreceu a intensificação das exportações, o que levou a empresa a adaptar-se às 

exigências do mercado internacional. 

As determinações do capital internacional interferem diretamente na economia 

dos locais de produção, mesmo que estes estejam distantes dos grandes centros, pois os 

mercados globalizados são capazes de modificar padrões de produção e inserir qualquer 

lugar nas rotas do comércio mundial. 
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