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RESUMO

Embora a maior parte do PIB e dos empregos da maioria dos países continue a
depender mais das atividades voltadas para a economia interna do que das
atividades voltadas para o mercado global, na verdade o que acontece com a
concorrência nesses mercados externos é que determina a porcentagem de riqueza
apropriada pelas empresas e, em última análise, pelo povo de cada país (Castells,
1999a).

Nesse contexto, a exportação assume grande relevância para a empresa, pois é o
caminho mais eficaz para garantir o seu futuro em um ambiente globalizado cada
vez mais competitivo, que exige plena capacitação das empresas brasileiras para
suplantar a concorrência estrangeira, tanto no Brasil como no exterior.

Para o Brasil, a atividade exportadora é estrategicamente importante, pois contribui
para a geração de renda e emprego, para a entrada de moeda estrangeira
necessária ao equilíbrio das contas externas e para a promoção do desenvolvimento
econômico.

Assim, o nosso objeto de estudo é a produção e a exportação de carne de frango,
traçando um olhar estratégico sobre as ações da Sadia, empresa brasileira que se
consolidou na adaptação de carne de frango in natura, e diversos outros produtos,
para atender aos consumidores muçulmanos adeptos ao islamismo, onde observase exigências em função dos princípios do Alcorão, o chamado Abate Halal.

Palavras-chave: estratégia, exportação, frango, abate halal

ABSTRACT
Although most of the GDP and employment in most countries continue to depend
more activities geared towards the domestic economy than activities focused on the
global market, in fact what happens to competition in those foreign markets that
determines the percentage wealth appropriated by business and, ultimately, by the
people of each country (Castells, 1999).

In this context, the export is of great importance for the company because it is the
most effective way to secure their own future in a globalized environment increasingly
competitive, requiring full capacity of Brazilian companies to undercut foreign
competition, both in Brazil abroad.

For Brazil, the export activity is also strategically important as it contributes to income
generation and employment, for the entry of foreign currency needed to balance the
external accounts and the promotion of economic development.

Thus, our object of study is the production and export of chicken meat, making a
strategic look on the shares of Sadia, a Brazilian company that was consolidated in
the adaptation of fresh chicken meat, and several other products to cater to
consumers Muslim adherents to Islam, where we observe the requirements
according to the principles of the Quran, known as Halal Slaughter.

Keywords: strategy, export, chicken, halal slaughter
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Anexos

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como tema o processo de adaptação de produtos de acordo com
os procedimentos halal, para o atendimento dos consumidores adeptos da religião
islâmica, seguidores dos princípios do Livro Sagrado Alcorão. Para melhor
compreender as necessidades de cada mercado, as empresas se valem de uma
análise ambiental capaz de fornecer subsídios para avaliação, planejamento e
possível adaptação de produtos.

As sociedades têm recebido forte influência do fenômeno conhecido como
globalização por ter sido responsável pela expansão internacional das empresas
assim como as maneiras de administrar as organizações resultantes dessa
expansão.

De fato, os mercados de mercadorias e serviços estão se tornando cada vez mais
globalizados. Isso não significa que todas as empresas atuem mundialmente, mas a
meta estratégica de muitas pequenas e grandes empresas, é comercializar onde for
possível em todo o mundo, tanto diretamente como através de suas conexões com
redes que operam no mercado mundial.

No entanto, a globalização é um fenômeno capitalista que ganhou força no final da
Segunda Guerra Mundial quando vários países preocuparam-se em regulamentar as
ações econômicas internacionais e retomar o comércio internacional, não só com o
objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos, mas também porque
entenderam a importância de estabelecer relações de parceria com países vizinhos.
Assim, organismos e regras internacionais foram criados com os principais objetivos
de:

a) garantir que os países membros terão atuação efetiva no desenvolvimento do
comércio internacional;
b) reduzir tarifas e demais obstáculos ao comércio internacional;
c) elevar a qualidade de vida dos povos, gerando mais empregos, assegurando
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o crescimento da indústria, do comércio e da renda, proteger o meio-ambiente
e tomar medidas para garantir o melhor uso dos recursos naturais.

Esses últimos objetivos apresentados (proteger o meio-ambiente e tomar medidas
para garantir o melhor uso dos recursos naturais) têm se traduzido na criação de
exigências específicas para produtos de diversos setores. Especialmente, o assunto
que será tratado nesta dissertação também apresenta exigências, criadas pela
religião, mas também com propósito de respeito à vida e ao meio ambiente.

JUSTIFICATIVA

Em um ambiente altamente competitivo no qual as empresas necessitam planejar
sua estratégia de expansão de mercado e aumento de vendas agregando valor aos
produtos ou serviços existentes ou, ainda, desenvolvendo outros novos, passou a
ser fundamental entender as necessidades do consumidor e ser capaz de atendêlas.

A atividade exportadora é muito importante para todos os países porque gera
empregos, aumenta a arrecadação de impostos para os cofres públicos, favorece a
imagem do país no mercado internacional e proporciona a entrada de moeda
estrangeira. Mas quais são as vantagens proporcionadas às empresas que atuam
em outros países? Destacamos abaixo as seguintes vantagens (MINERVINI, 2005):

a) Menor dependência do mercado interno: Suponha que o segmento em que
atua, esteja atravessando um momento de crise. Empresas que atuam
somente no Brasil sofrerão fortemente esse impacto. Porém, empresas com
atuação em outros países, onde não há crise, terão melhores chances de
atravessar este momento. Ou seja, atuar em mais de um país, significa
reduzir a dependência de um único país e, consequentemente, reduzir seus
riscos;
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b) Melhoria da imagem da empresa: Empresas exportadoras fazem questão de
divulgar que conseguem atuar em outro(s) país(es) porque os consumidores
acreditam que isso significa que ela tem qualidade. Assim, exportar melhora a
imagem da empresa no mercado interno e abre novas possibilidades de
negócios;

c) Maior produtividade: exportar implica aumento da escala de produção, que
pode ser obtida pela utilização da capacidade ociosa da empresa e/ou pelo
aperfeiçoamento dos seus processos produtivos; a empresa poderá, assim,
diminuir o custo de seus produtos, tornando-os mais competitivos, e aumentar
sua margem de lucro;

d) Diminuição da carga tributária já que a empresa pode compensar o
recolhimento dos impostos internos, via exportação: a) os produtos
exportados

não

sofrem

a

incidência

do

Imposto

sobre

Produtos

Industrializados (IPI); b) o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) tampouco incide sobre operações de exportação de produtos
industrializados, produtos semi-elaborados, produtos primários ou prestação
de serviço; c) na determinação da base de cálculo da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), são excluídas as receitas
decorrentes da exportação; d) as receitas decorrentes da exportação são
também isentas da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP); e)
o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) aplicado às operações de
câmbio vinculadas à exportação de bens e serviços tem alíquota zero.
e) Melhor aproveitamento das estações do ano: a empresa que produz artigos
vinculados às estações do ano, como moda de praia e agasalhos, na baixa
estação no mercado interno pode projetar-se para o mercado do hemisfério
oposto evitando a capacidade ociosa.

Nesse contexto, o Brasil tem conseguido importante destaque com sua política de
incentivo à exportação e com a facilitação dos trabalhos e o aumento dos controles
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proporcionado pela implantação do Sistema Integrado de Comércio Exterior,
chamado Siscomex.

A atuação em mercados estrangeiros permite uma expansão das vendas, que o
mercado doméstico já pode não comportar e a diversificação geográfica impede que
a empresa concentre suas receitas em um só mercado, diminuindo o risco de perdas
no caso desse único mercado atravessar um período de crise.

Mas, se é suficientemente complexo administrar uma empresa para atender seu
mercado interno, exportar significa um amplo exercício de pesquisa, planejamento,
tomada de decisão e acompanhamento. Sendo ainda mais complexo atuar em um
país estrangeiro por ter, logo de saída, uma desvantagem em relação a uma
concorrente desse mercado: ela está menos familiarizada com a cultura, os
costumes, as preferências, a legislação, enfim, com as instituições do país.

A relevância deste tema reside na discussão quanto à análise ambiental do
mercado-alvo e da decisão de adaptação do seu produto para atendê-lo.

PROBLEMA DA PESQUISA

Em geral, as empresas buscam iniciar seus negócios em mercados estrangeiros
buscando identificar semelhanças entre seu país e o país-alvo, a fim de, entre outras
coisas, facilitar a aceitação do seu produto devido a facilidade em gerenciar um
produto que atende diversos mercados com a mesma especificação. Porém,
percebe-se que os consumidores sentem necessidades específicas e, até mesmo,
necessidade de serem vistos como únicos. Daí a importância da adaptação ou até
mesmo a personalização.

O nosso objeto de estudo não passa por questões individuais, mas analisa as
exigências impostas por um grupo significativo de fiéis à uma religião milenar que
estabelece, dentre outras coisas, padrões de consumo. Também procura-se
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entender como a Sadia iniciou suas operações no Oriente Médio e como é sua
participação naqueles países atualmente.

Nesse cenário, pode-se definir a seguinte questão de pesquisa: como as empresas
adaptam seus produtos para atender aos valores religiosos que influenciam o
consumo?

OBJETIVO

Com base na questão de pesquisa definida, o objetivo geral desta dissertação
consiste em analisar o processo de adaptação de carne de frango para atender aos
valores religiosos dos muçulmanos.

Na análise, pretende-se responder às seguintes perguntas:

a)

Qual a importância da análise ambiental?

b)

Qual a importância da adaptação de produtos?

c)

Quais são as exigências estabelecidas pelo Alcorão para o abate halal?

d)

Como a Sadia identificou a oportunidade de atender às exigências e produzir
carne de frango halal?

e)

Qual(is) o(s) ganho(s) para a empresa Sadia e para o Brasil?

REFERÊNCIAS TEÓRICAS

A globalização trouxe oportunidade de atendimento a novos mercados e abriu a
discussão sobre a necessidade de adaptação do produto para atender ao novo
mercado com algum tipo de especificidade ou a decisão de introduzir seus produtos
da mesma forma como já vinham produzindo-os. Sobre esse assunto, temos o artigo
“Globalização de Mercados”, escrito por Theodore Levitt em 1983, como defensor da
padronização de produtos. Mas, como contraponto, outros estudos tiveram o
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propósito de discutir a necessidade e a importância da adaptação, como os
trabalhos de Salles (1993), Macintyre (2005). Tratando de inovação, temos os
trabalhos de Cassano (2009), Farina (1995) e Pigatto; Santini (2009). Embora com
enfoques diferentes do apresentado nesta dissertação, Lopes (2006) e Sato (1998)
também trataram da empresa Sadia.

Essa dissertação se valerá desse artigo e também das obras de Kotler; Keller
(2006); Keegan, (2005); os artigos de Salles (1993); Macintyre, (2005) fazendo
referências aos aspectos de marketing. Para a discussão sobre valores da
sociedade moderna, serão utilizadas as obras de Castells (1999a); (1999b); (1999c);
Bauman (1997); (2000); (2007) e Lipovetsky (2006).

Para as diretrizes metodológicas, utilizamos fundamentalmente Severino (2009) e
Vergara (2008), além de Yin (2005) para o estudo de caso.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nossa pesquisa será descritiva e explicativa, pois buscamos compreender as
condições para o atendimento das normas específicas para o consumo alimentar
dos muçulmanos e as motivações estratégicas da empresa Sadia para implantá-los.

Trata-se de um estudo de caso e esse método é aplicável quando se objetiva
generalizações analíticas, não estatísticas, que podem contribuir com o referencial
teórico sem que este enfoque vire “história bem contada” (LAZZARINI, 1997).

Nesta metodologia, o pesquisador vai a campo (ambiente natural) procurando
entender o fenômeno a partir da perspectiva de pessoas nele envolvidas. A
entrevista é uma das mais importantes fontes de informações para um estudo de
caso e as entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas,
onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto.
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Com base na metodologia escolhida, foram adotados os seguintes procedimentos:

a)

levantamento de obras que tratassem dos conceitos de marketing global para
compreender empresa global e empresa multinacional;

b)

levantamento de obras que tratassem dos temas análise ambiental, religião e
consumo;

c)

estabelecimento do protocolo do estudo do caso Sadia, que inclui a visão geral
do projeto, os procedimentos de campo, as questões do estudo e os
procedimentos de análise;

d)

apresentação do padrão teórico para análise do estudo e suas limitações;

e)

análise do desempenho das exportações de carne de frango halal do Brasil
para os países do Oriente Médio;

f)

apresentação do estudo do caso Sadia.

A combinação de pesquisa bibliográfica, documental e de campo foi definida para
obter uma melhor compreensão do fenômeno, juntando várias fontes de dados. A
pesquisa bibliográfica servirá, principalmente, para fornecer teorias acerca da
adaptação de produtos, análise ambiental e uma discussão sobre os valores de uma
sociedade moderna. Especificamente, a escolha por um único estudo de caso
justifica-se por se tratar de um teste decisivo do conceito de adaptação de produto
para o mercado externo e por representar um caso especial e por se transformar em
um caso revelador para o pesquisador (YIN, 2005).

Os procedimentos citados permitirão realizar a triangulação das fontes de dados,
com o objetivo de aumentar a confiabilidade do estudo (YIN, 2005). A possibilidade
de se utilizar várias fontes de evidência é considerada uma das particularidades e
vantagens da estratégia de pesquisa baseada em estudos de caso, em que pesem
algumas limitações (LAZZARINI, 1997).

Os documentos de interesse são de domínio público, como relatórios anuais das
empresas, informações dos sites da empresa pesquisada e de associações
relacionadas ao tema, além de revistas publicadas internamente, aos funcionários
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da empresa.

O protocolo do estudo de caso, o padrão teórico para o estudo e suas limitações
serão apresentados no capítulo 4, quando será desenvolvido o estudo de caso.
Quanto aos conceitos de adaptação, análise ambiental e a discussão sobre os
valores de uma sociedade moderna, esses serão apresentados ao longo dos
capítulos desta dissertação.
Os critérios utilizados para o estudo do caso Sadia foram:

a)

empresa precursora na adaptação de produtos halal;

b)

empresa reconhecida no mercado consumidor brasileiro;

c)

empresa referência na exportação de produtos halal.

Ao lado dos critérios citados, somou-se o fato de a Sadia ter 64 anos de atividade,
ser a Indústria de alimentos que mais gera empregos no Brasil e a quinta maior
empregadora do País, segundo ranking da revista Exame (RA SADIA, 2008), sendo
responsável por mais de 60 mil empregos diretos e outros 180 mil indiretos.

Após se obter a confirmação da participação da Sadia na pesquisa, foi adotada uma
seqüência lógica para o desenvolvimento do método de estudo de caso, que
compreende três etapas: a preparação, o desenvolvimento e a finalização, como
indica Yin (2005).

A preparação refere-se à definição e à escolha da teoria necessária, o objetivo de
estudo, o relato do estudo e a respectiva teoria prevista para tal, a seleção do caso e
os respectivos dados a serem avaliados (protocolo). Essa etapa está presente nos
capítulos 1, 2 e 3. O desenvolvimento, por sua vez, implica a condução do estudo de
caso por meio de entrevistas, observações, documentos e análises de dados, que
comporão o texto do relatório a ser elaborado. Essa etapa está presente no capítulo
4. Por fim, a finalização busca a integração do caso com a fundamentação teórica
considerada. Nesse momento, observa-se a adequação entre ambos, são avaliadas
eventuais mudanças teóricas e são apresentadas as conclusões.
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Foi adotado, neste estudo de caso, um protocolo com base em Yin (2005), o qual
será apresentado na introdução do estudo de caso, no quarto capítulo: a) visão geral
do projeto do estudo de caso, b) procedimentos de campo, c) questões do estudo de
caso e d) procedimentos de análise.

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Além da introdução e das considerações finais, o presente trabalho terá quatro
capítulos. No capítulo 1, será apresentada a contextualização do comércio exterior
brasileiro e um panorama acerca de duas estratégias que merecem atenção para o
objetivo proposto: a padronização e a adaptação de produtos.

No capítulo 2, serão explicitados os conceitos e enfoques teóricos sobre os
ambientes do marketing e a adequação das análises desses ambientes ao se tratar
de mercados estrangeiros. Além disso, será proposto o modelo teórico padrão para
a análise do caso estudado.

O capítulo 3 terá início com uma discussão sobre os valores da sociedade com
especial enfoque para os valores religiosos, seguido de uma análise sobre a religião
Islâmica e seus princípios regidos pelo Alcorão, subdivididos em: a) o halal como
valor religioso; b) dieta halal; c) abate halal; d) certificação halal. Ao final, o capítulo
trará algumas outras empresas fabricantes de produtos halal.

O capítulo 4 será dedicado ao estudo de caso da empresa Sadia, iniciando com um
panorama das exportações brasileiras de carne de frango.
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO

Este capítulo tem o objetivo de contribuir para o entendimento do cenário do
comércio exterior do Brasil e apresentar discussões acerca de duas questões
estratégias que estimularam o desenvolvimento deste estudo: a padronização do
produto para atender diversos países e a adaptação de produtos, com o objetivo de
atender àquele novo mercado, ávido por encontrar produtos que respeitem seus
valores e atendam às suas necessidades.

1.1

Comércio internacional

Para contextualizar a importância do estudo do tema, este capítulo tem início com a
contextualização do cenário atual do comércio exterior brasileiro onde observa-se
que o crescimento das exportações brasileiras foi interrompido por um período de
queda em 2009, com a possível justificativa dos efeitos negativos da crise mundial
desencadeada, inicialmente nos Estados Unidos, mas que alterou o fluxo comercial
em diversos países consumidores de produtos brasileiros.
Gráfico 1 – Evolução das Exportações 2000 à 2009

Fonte: MDIC, 2010

As exportações registraram queda nos três grupos de produtos em relação à igual
período de 2008: manufaturados (-27,3%), semimanufaturados (-23,4%) e básicos (-
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14,1%). Da mesma forma, as importações também registraram queda em todas as
categorias de uso, na comparação com o ano de 2008: combustíveis e lubrificantes
(-46,1%), matérias-primas e intermediários (-27,3%), bens de capital (-16,4%) e bens
de consumo (-3,4%).
Gráfico 2 – Evolução das Importações 2000 à 2009

Fonte: MDIC, 2010

Mesmo com os resultados negativos de 2009, o Brasil encerrou o ano com superávit
de US$ 24,615 bilhões mas esse valor é 1,4% mais baixo do registrado em
equivalente período anterior e dá continuidade ao declínio que teve início em 2007.
Gráfico 3 – Evolução do saldo comercial 2000 à 2009

Fonte: MDIC, 2010
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Também vale ressaltar que os principais países de destino das exportações
brasileiras em 2009 foram: 1º) China (US$ 19,9 bilhões), 2º) Estados Unidos (US$
15,7 bilhões), 3º) Argentina (US$ 12,0 bilhões), 4º) Países Baixos (US$ 8,2 bilhões)
e 5º) Alemanha (US$ 6,2 bilhões). Os principais países de origem das importações
foram: 1º) Estados Unidos (US$ 20,2 bilhões), 2º) China (US$ 15,9 bilhões), 3º)
Argentina (US$ 11,3 bilhões), 4º) Alemanha (US$ 9,9 bilhões e 5º) Japão (US$ 5,4
bilhões). Abaixo, segue uma tabela a fim de oferecer melhor visualização destes
números:
Tabela 1 – Países compradores e fornecedores do Brasil
Países
Em Bilhões
Países
Compradores
de Dólares
Fornecedores
do Brasil (ano
do Brasil (ano 2009)
2009)

Em Bilhões
de Dólares

China

19,9

Estados Unidos

20,2

Estados Unidos

15,7

China

15,9

Argentina

12,0

Argentina

11,3

Países Baixos

8,2

Alemanha

9,9

Alemanha

6,2

Japão

5,4

Fonte: MDIC, 2010 / elaborado pela autora

Com a tabela acima, podemos observar a presença de três países – China, Estados
Unidos e Argentina – alternando suas posições nos três primeiros lugares, com
enorme proximidade nos valores que importam e que exportam ao Brasil. Porém,
outro aspecto muito particular e essencial para o Brasil, é que não dependemos
apenas das compras feitas por estes países conhecidos tradicionalmente no
comércio exterior. Os empresários brasileiros têm tido muito sucesso ao negociar
vendas com os chamados “países não tradicionais” como Bahreim, Benin,
Luxemburgo, Moldova, Madagascar, Montenegro, Afeganistão, Maldivas, Mongólia,
Catar e Guiné (MDIC, 2010). Isso nos traz maior diversificação e nos coloca em
contato com diversos países, em todos os continentes.

Apesar do forte apelo agrícola do Brasil, onde, somente o cerrado brasileiro possui
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204 milhões de hectares – área equivalente a soma dos territórios de Alemanha,
Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Reino Unido, Holanda, Itália e Suiça.
(FIGUEIREDO, 2002); o Brasil têm conseguido introduzir produtos com valor
agregado. Com uma pauta de exportação muito variada, engana-se quem pensa
que o Brasil exporta apenas matérias-primas ou os chamados produtos in natura.
Conforme dados do MDIC (2010), as exportações de produtos industrializados (onde
há grande emprego de mão-de-obra, maior valor agregado e que levam a imagem
do Brasil ao exterior), representaram 57,2% do total exportado em 2009.

Procuraremos analisar especialmente as interferências relacionadas aos valores da
sociedade muçulmana, a partir da compreensão de que o sucesso da operação está
diretamente relacionado com essa questão. Como exemplos, temos o mercado
indiano que é formado por diferentes grupos étnicos com aproximadamente 180
dialetos, além das religiões, culturas e costumes que também são diferentes.

1.2

Contextualização do Mercado Internacional de Carne de Frango

As exportações de carne de frango podem ser apontadas como um dos elementos
responsáveis pelo sucesso das exportações do Brasil no mercado externo, pois elas
avançam intensamente de um ano para outro. Em 2000, o volume foi de 916 mil
toneladas, em 2005 a quantidade já alcançou 2.845 mil toneladas, fechou 2007 com
3.286 mil toneladas e 2009 com 3.634 mil toneladas (ABEF, 2010).

Embora 2009 possa ser considerado um “ponto fora da curva” em função crise
econômica, o volume de importações mundial de carne de frango registrou
crescimento, atingindo o percentual de 10,1% com 7,7 milhões de toneladas, muito
próximo dos 11,8% registrados no ano anterior. O maior crescimento verificado deuse na Arábia Saudita, que aumentou em 8,51% suas importações, seguida pelo
Japão e União Européia com índices de, respectivamente, 5,89% e 5,78%.

Em se tratando dos mercados de destino das exportações de carne de frango do
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Brasil, 2009 registrou desempenho superior à 2008, tanto na quantidade exportada
quanto na receita obtida, para a África e o Oriente Médio (Tabela 2).

Tabela 2 – Desempenho por mercados de destino em 2009
Destino
Qtde exportada
Relação com
Receita em 2009
em 2009
2008

Relação com
2008

África

422 ton

22,2 %

US$ 439 milhões

13 %

Américas

262 ton

- 34,3 %

US$ 437 milhões

- 33,8 %

Ásia

947 ton

- 7,6 %

US$

1,5 bilhão

- 26 %

1,4 milhão ton

22,7 %

US$

1,9 bilhão

0,5 %

495 mil ton

- 5,8 %

US$

1,2 bilhão

- 15 %

Oriente Médio
União Européia

Fonte: ABEF, 2010 – elaborado pela autora

Na análise por segmento, o desempenho de 2009 registrou uma queda de 3,3% nos
cortes de frango mas houve crescimento de 4,67% no produto frango inteiro e de 2%
nos produtos de maior valor agregado, como carnes salgadas (ABEF, 2010).

A força da produtividade nacional e a coragem para novos investimentos vêm dos
números que mostram importante crescimento no consumo de carne de frango que
era de 13,6 kg por habitante em 1990, passou para 29,1 kg em 2000, chegou a
35,68 kg em 2006 (ABEF, 2010) e já alcançou 38,7 kg por habitante em 2009
(SINDIAVIPAR, 2009). Na tabela 3, podemos observar a evolução do consumo
dessa proteína em alguns países:
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Tabela 3 – Consumo Mundial de Carne de Frango - milhões de toneladas
2008

2007

2006

2005

2004

EUA
China
União Européia
Brasil
México
Rússia
Índia
Japão
Argentina
África do Sul
Irã
Outros

13,892
12,7
8,23
7,68
3,213
2,724
2,6
1,927
1,306
1,238
1,181
13,656

13,624
11,624
8,128
7,384
3,121
2,581
2,3
1,936
1,226
1,182
1,194
13,292

13,671
10,371
7,661
6,853
3,016
2,373
2
1,939
1,123
1,141
1,152
12,351

13,43
10,088
8,087
6,612
2,871
2,139
1,899
1,88
0,949
1,01
1,139
12,111

13,08
9,931
7,616
5,992
1,675
1,675
1,648
1,713
0,845
0,956
1,18
11,575

Total

70,347

67,592

63,651

62,215

58,924

Fonte: LOPES, 2006

Dos dez principais destinos do frango brasileiro no primeiro semestre de 2009,
quatro foram países árabes. Os embarques somaram 654 mil toneladas,
apresentando um aumento de 17% sobre o primeiro semestre de 2008. Ao final de
2009, o Oriente Médio se confirmou como o principal destino dos frangos brasileiros,
respondendo por 38% do volume das exportações, seguido pela Ásia que respondeu
por 26%. Podemos citar a Arábia Saudita que registrou crescimento expressivo de
23,98%, passando de 400.373 toneladas em 2008 para 496.401 em 2009, mas o
grande avanço foi provocado pelo consumo chinês, pois a China importou 980
toneladas em 2008 e 23.989 toneladas em 2009, um crescimento de 2.347% (ABEF,
2010).
Gráfico 4 – Destino das exportações de frango em 2009

Fonte: ABEF, 2010
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A região Sul do Brasil, com uma produção anual de mais de 1,2 milhão de cabeças
de frango abatidas, é responsável por mais de 70% das exportações de carne
frango, sendo que o Paraná é o principal produtor de frango de corte do Brasil. Mas
também registra-se que em 2009, tivemos a Bahia aumentando suas exportações de
frango em 233%, passando de 4.417 toneladas em 2008 para 14.708 toneladas em
2009.

Em se tratando se carnes em geral, atualmente, o Brasil é o quarto maior produtor
mundial, sendo responsável por 10% de toda a produção. À sua frente, estão China
(27,3%), Estados Unidos (18,2%) e União Européia (17,5%). Somados, esses
países concentram 70% da produção de aves, 83% da produção de suínos e 60%
da produção de bovinos no mundo. Entretanto, o Brasil apresentou as maiores taxas
de crescimento na produção, no período entre 2004 e 2008, para os três produtos
(PIGATTO; SANTINI, 2009)

Justifica-se a escolha da Sadia por ser a pioneira na adaptação de produtos para o
Oriente Médio, história que teve início em 1975 com as exportações de frangos
inteiros e, nos anos 80, com a comercialização de partes de frangos. Desde a
década de 90, a empresa também passou a exportar produtos industrializados a
esse mercado.

Para comercializar alimentos nesta região, a Sadia precisou adaptar-se ao Halal e o
abate é supervisionado pela Junta Islâmica do Brasil e periodicamente auditado por
missões religiosas vindas de países muçulmanos.
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISE AMBIENTAL

Neste capítulo, serão abordados os ambientes de marketing, com base,
principalmente, nos estudos de Kotler (2006); (2007) e Keegan (2005), visando o
estudo dos ambientes de marketing a fim de identificar variáveis que alteram o
consumo.

2.1

Competitividade

Porém, crescer no mercado externo, isto é, no mercado “dos outros”, não é tão
simples: lá estão outras empresas, posicionadas há muito tempo e talvez as
mesmas empresas que vieram concorrer aqui no Brasil. Mas, mesmo com as
dificuldades, muitas empresas decidem crescer, ganhar escala, desenvolver a
competitividade e adquirir novas competências para atuar no mercado externo, não
só para realizar os propósitos usuais de desenvolvimento, geração de valor e lucros,
como também para enfrentar os concorrentes atuais e futuros.

Em seu artigo “O que é estratégia?”, Porter (1999) diz que tanto a eficácia
operacional como a estratégia são essenciais para o desempenho superior, que,
afinal é o objetivo primordial de todas as empresas. Uma empresa só é capaz de
superar em desempenho os concorrentes se conseguir estabelecer uma diferença
preservável. Ela precisa proporcionar maior valor aos clientes ou gerar valor
comparável a um custo mais baixo, ou ambos. Daí decorre a aritmética da
rentabilidade superior: o fornecimento de maior valor permite à empresa cobrar
preços unitários médios mais elevados; a maior eficiência resulta em custos unitários
médios mais baixos.

A eficácia operacional significa o desempenho de atividades melhor do que os rivais.
Abrange a eficiência, mas não se limita apenas a esse aspecto. Diz respeito a
quaisquer práticas pelas quais a empresa utiliza melhor os insumos como, por
exemplo, a redução dos defeitos nos produtos ou o desenvolvimento de melhores
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produtos com maior rapidez. Em contraste, o posicionamento estratégico significa
desempenhar atividades diferentes das exercidas pelos rivais ou desempenhar as
mesmas atividades de maneira diferente.

A decisão de onde fabricar enfatiza três aspectos da estratégia global competitiva.
Primeira, alguns trabalhos serão executados em cada país a fim de obter
acompanhamento mais próximo e conseguir atender às particularidades de cada
região. Segundo, todas as atividades deverão ser coordenadas em vários países
para alavancar o know-how da empresa. Essa integração pode ter muitas formas,
incluindo a transferência de experiências relevantes para outros países, em áreas
como administração global de contas e uso similar de métodos de abordagem para a
pesquisa de mercado, posicionamento de produto ou outras atividades. Um terceiro
aspecto seria o aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento e pesquisa
para alcançar o desenvolvimento de produtos capazes de atender a diversos
mercados, sem necessidade de adaptação.

À medida que a tarefa de coordenação e de controle se expande, a organização
típica da matriz torna-se maior e mais poderosa, enquanto que as subsidiárias
nacionais são crescentemente relegadas à condição de escoadouro para a
estratégia de produtos centralizadamente desenvolvidos. Mas uma empresa
internacional desfruta de uma grande vantagem sobre a nacional: ela é exposta a
um espectro mais amplo e diversificado de estímulos ambientais. Quanto mais
ampla a faixa de preferência do cliente, mais amplo o espectro do comportamento
competitivo, mais sérias as demandas governamentais, e mais diversas são as
fontes de informação tecnológica que representam fontes potenciais para criar
inovações, sendo assim uma fonte rica de aprendizado para a empresa (BARLETT;
GHOSTAL, 1986).

2.2

Redes

A perspectiva de redes de negócios, surgida nos anos 80, veio acrescentar uma
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nova abordagem aos modelos comportamentais e econômicos. Esta perspectiva
focaliza os relacionamentos intra-empresas e entre empresas e outros parceiros da
cadeia econômica – fornecedores, compradores, canais intermediários – visando
atingir seus objetivos. Sob este aspecto, o desempenho de uma empresa, seja no
ambiente interno como no ambiente externo, depende do desenvolvimento de outras
empresas e da natureza do relacionamento existente entre elas. O apoio recebido
das organizações governamentais, sob diversas formas, é fundamental nesta
perspectiva, uma vez que subsídios podem alavancar um setor que se encontra em
dificuldades.

Castells (1999a), traz uma leitura mais contemporânea dizendo que o novo sistema
produtivo depende de uma combinação de alianças estratégicas e projetos de
cooperação ad hoc entre empresas, unidades descentralizadas de cada empresa de
grande porte e redes de pequenas e médias empresas que se conectam entre si
e/ou com grandes empresas ou redes empresariais. O que é fundamental nessa
estrutura industrial, bem ao estilo de uma teia, é que ela está disseminada pelos
territórios em todo o globo e sua geometria muda constantemente no todo e em
cada unidade individual. Nessa estrutura, o mais importante elemento para uma
estratégia administrativa bem-sucedida é posicionar a empresa (ou determinado
projeto industrial) na rede, de modo a ganhar vantagem competitiva para sua
posição relativa. A posição que uma empresa pode ocupar na rede vai depender de
suas competências acumuladas e da importância dessa bagagem para a
consecução da eficiência coletiva da rede.

Para conhecer as possibilidades criadas com as redes inter-empresas, Castells
(1999a) demonstra que estas podem ser classificadas em cinco tipos:

a) Redes de fornecedores: aí incluídos os agentes subcontratados e acordos
entre o cliente e seus fornecedores de insumos intermediários para a
produção;
b) Redes de produtores: muito utilizadas entre produtores concorrentes para
diminuir custos, ampliar carteiras de produtos ou mesmo ampliar cobertura
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geográfica;
c) Redes de clientes: são cooperações entre indústrias, fornecedores e canais
de modo a fidelizar clientes;
d) Coalizões-padrão: iniciadas por empresas inovadoras de modo a criar
padrões no mercado, o que as beneficia por seu produto proprietário;
e) Redes de cooperação tecnológica: propiciam a aquisição de tecnologia para
projetos e produção de produtos, capacitam o desenvolvimento conjunto dos
processos

e

da

produção,

permitindo

o

acesso

compartilhado

a

conhecimentos científicos genéricos e de pesquisa e desenvolvimento.

Deve-se notar que, não só devido às redes, mas justamente por causa delas, é que
o comportamento oligopolista tem sido a tônica na maioria dos mercados. A entrada
nas redes requer um aporte considerável de recursos – tecnológicos, financeiros,
participação significativa no mercado em questão – ou a construção de alianças com
parceiros mais fortes (Castells, 1999a). Este autor acredita que, com a globalização,
as empresas multinacionais evoluam para redes internacionais.

2.3

Universalidade cultural

Universalidade é uma forma de comportamento existente em todas as culturas. Um
estudo do antropólogo cultural George Murdock (apud KEEGAN, 2005), apresenta
uma lista de universalidades culturais que inclui esportes, culinária, namoro, dança,
arte decorativa, educação, ética, etiqueta, festas em família, casamento, horário das
refeições, música, religião e tantos outros; onde pode-se encontrar diferentes formas
de expressar o mesmo sentimento.

A mobilidade e a melhoria das comunicações contribuem para o compartilhamento
de atitudes nacionais com relação ao estilo de roupa, cor, música e bebida estejam
convergindo. Assim, a globalização da cultura tem sido significativamente acelerada
por empresas que aproveitam as oportunidades de encontrar clientes ao redor do
mundo. Mas, Coca-cola e McDonald’s não deixam de adaptar sabores, ingredientes,
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embalagens e estilo de lojas, sendo assim classificadas como empresas
multinacionais. No mercado de itens de luxo podemos encontrar exemplos de
empresas globais como os automóveis (Mercedes, Ferrari e BMW), relógios (Rolex e
Omega), roupas (Armani, Dior, Cardim) e canetas (Mont Blanc e Cartier).

Uma organização que tem o objetivo de atender a novos mercados, precisa ter
algumas estratégias bem definidas: o mercado/produto alvo, as estratégias de
entrada em novos mercados, a hora de investir, o plano de marketing mix e o
sistema de controle a ser utilizado para monitorar a performance em novos
mercados (KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

Diferenças de valores, culturas, estruturas econômicas, instituições e histórias entre
as nações contribuem para o sucesso competitivo. Há diferenças marcantes nos
padrões de competitividade em cada país; nenhuma nação conseguirá ser
competitiva em todos ou mesmo na maioria dos setores industriais. Finalmente, as
nações têm sucesso em certos setores porque seu ambiente interno é mais
avançado, dinâmico e desafiador (MONTGOMERY; PORTER, 1998).

2.4

Padronização e Adaptação – um confronto estratégico

A exportação de produtos também é um importante meio de divulgar valores, hábitos
e a cultura de um povo, o que poderia se transformar em um processo de integração
global, mas quando há necessidade de adaptar o produto para atender às
necessidades de um novo mercado? Será que este novo mercado não estaria
disposto a conhecer e aceitar o produto em seu formato original, sem adaptação?

A preocupação com a possibilidade de padronização de alguns elementos da
estratégia de marketing surgiu no início da década de 60, com o argumento de Erik
Elinder de que a similaridade notada entre os consumidores europeus permitiria a
utilização de uma propaganda uniforme. Basicamente, até os anos 80, a maior parte
dos estudos sobre a tendência de globalização, se deu no campo da propaganda,
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até que em 1983, em seu artigo “A Globalização de Mercados”, Levitt estabeleceu
as bases do que se tornaria conhecido como Marketing Global, propondo a
coordenação das atividades de marketing e não somente a padronização das ações
mercadológicas. Assim, Levitt criou um dos mais polêmicos textos dentro do
universo da literatura de marketing (SALLES, 1993).

Assim, tínhamos conceitos diferentes para empresa multinacional e empresa global:
a multinacional opera em numerosos países ajustando-se a cada caso com custos
relativamente altos para atender as condições de cada país; já a empresa global
opera em constância resoluta como se o mundo (ou uma parte dele) fosse uma
única entidade, fazendo e vendendo os mesmos produtos em todos os lugares.

Em seguida, Levitt (apud SALLES, 1993), apresentou o conceito de globalização dos
mercados com as seguintes tendências: a) as necessidades dos consumidores têm
se tornado homogêneas devido à tecnologia das comunicações, viagens e
transportes; b) os consumidores estão dispostos a sacrificarem suas preferências
em favor de preços baixos e alta qualidade; c) ganhos de economia de escala em
produção e marketing no atendimento dos mercados globais. Com isso Levitt
sugeria que os consumidores de todos os lugares iriam preferir suas ofertas
genéricas mundialmente padronizadas, o que desconsideraria completamente
qualquer tipo de pesquisa convencional de mercado sugerindo gostos, necessidades
e preferências particulares de um mercado.

Com isso, Theodore Levitt demonstra que o competidor global procurará
constantemente padronizar suas ofertas em todos os lugares a fim de alcançar a
economia de escala e, assim, nunca partirá do princípio de que o cliente é um rei
que supostamente sabe tudo o que quer. Prossegue dizendo que preferências
culturais diferentes, gostos e padrões nacionais, e instituições de negócios são
vestígios do passado. Algumas heranças morrem gradualmente; outras prosperam e
se expandem em uma preferência global corrente.

Ainda analisando seu estudo ele diz que a maioria dos executivos de corporações
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multinacionais acomoda-se sem pensar. Eles falsamente supõem que devem
oferecer ao cliente o que ele diz que quer, sem tentam entender o que exatamente
eles gostariam de ter. Assim, eles persistem com produtos e práticas multinacionais
de alto custo e especializados, em vez de pressionar duramente e apropriadamente
no sentido da padronização global. E assim, finaliza dizendo que não defende a
desconsideração sistemática das diferenças locais ou nacionais, mas que a
sensibilidade de uma empresa para tais diferenças não requer que se ignorem as
possibilidades de se fazer as coisas diferentemente ou melhor (LEVITT apud
SALLES, 1993).

Keegan (2005), Porter (1998) e outros importantes estudiosos de marketing,
acreditam que os modelos puros, ou seja, uma estratégia totalmente padronizada ou
totalmente desenhada para cada país em que a empresa atua, são encontradas
raramente. Para eles, o marketing deve se preocupar em realizar tarefas de
padronização e diferenciação simultaneamente. Sobre esse mesmo assunto, temos
o trabalho de Kenichi Ohmae (1989) dizendo que quando se trata de estratégia de
produto, gerenciar em um mundo sem fronteiras não significa gerenciar pela média,
pois a atração de operar globalmente não remove a obrigação de particularizar o
produto por localidade.

Com base nas análises apresentadas, Salles (2005) desenha as seguintes opções
estratégicas:
a) criar um produto com demanda universal, totalmente padronizado ou com
modificações insignificantes;
b) desenvolver produtos globais para atender um segmento universal como o
mercado de luxo, por exemplo;
c) utilizar o mesmo produto para atender segmentos diferenciados de cada
mercado;
d) agrupar países em função de sua similaridade através de hábitos culturais,
religiosos, desenvolvimento econômico, etc.

Esse estudo se propõe a compartilhar com autores que defendem que uma
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organização eficaz deve ter mecanismos integradores compatíveis com a
diversidade do seu ambiente, pois, identificar e reconhecer esses ambientes é de
extrema importância para a organização, sendo essencial identificar as forças do
macro-ambiente:
As empresas e seus fornecedores, intermediários de marketing, clientes,
concorrentes e o público operam em um macroambiente de forças e
tendências que dão forma à oportunidade e impõem ameaças. Essas forças
representam fatores não-controláveis que a empresa precisa monitorar e
aos quais precisa reagir (KOTLER; KELLER, 2006, p. 76).

À medida que as empresas incrementam seu grau de envolvimento internacional,
tendem a mudar os seus métodos de atendimento a esses mercados. Assim, podese concluir que o sucesso das empresas que operam no mercado internacional
depende de suas habilidades de gerenciar e solucionar os métodos mais
apropriados para cada mercado. No ambiente do marketing, é essencial a
identificação detalhada do ambiente para o desenvolvimento, implantação e controle
das estratégias utilizadas.

2.5

Ambientes de Marketing

Primeiramente, pretende-se mostrar a importância da análise ambiental e, em
seguida, as seis forças que compõem o macroambiente da empresa com a intenção
de aplicá-los especificamente à necessidade de compreensão e possível adaptação
do seu produto ao cenário encontrado. Tendo como principal referência, o estudo de
Kotler e Armstrong (2007), trataremos das seguintes forças: demográficas,
econômicas, naturais, tecnológicas, políticas e culturais.

Como neste trabalho se pretende tratar da análise ambiental para venda no mercado
externo, utilizaremos os ambientes de marketing global citados por Warren J.
Keegan (2005) em sua obra Marketing Global, sendo eles: Ambiente Econômico
Global, Ambiente Político, Legal e Regulatório do Marketing Global e Ambiente
Social e Cultural.

24

A empresa opera em um amplo macroambiente com forças que oferecem
oportunidades e impõem ameaças à ela (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). Desse
modo, aspectos relacionados à demografia, economia, recursos naturais e
tecnológicos, bem como assuntos políticos e culturais, devem ser analisados e
aproveitados estrategicamente.
Figura 1 – Principais Forças do Macroambiente da Empresa

Forças
Naturais

Forças
Tecnológicas

Forças
Econômicas

Forças
Demográficas

Forças
Políticas

EMPRESA

Forças
Culturais

Fonte: adaptado de KOTLER; ARMSTRONG, 2007

No quadro acima, podemos observar a posição da empresa em meio a todas essas
forças, sendo que as setas indicam com duplo caminho, indicam que as forças
influenciam a empresa mas que a resposta da empresa também influencia estas
forças.

2.5.1 Ambiente Demográfico

Demografia é o estudo da população humana em termos de tamanho, densidade,
localização, idade, sexo, raça, ocupação e outros dados estatísticos. Assim,
estamos nos referindo a questões com alta mutação e com importantes implicações
para os negócios.
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A China tornou-se um grande mercado para produtos educacionais infantis depois
que o governo estabeleceu apenas um filho por casal, o que provocou a “síndrome
dos seis bolsos”, onde temos seis adultos, considerando os pais, avós maternos e
paternos, para satisfazer as necessidades e vontades da criança.

No Brasil, em 1996, 5,2 milhões de casais não tinham filhos e em 2006 esse número
era de 8,6 milhões de casais. Em 1980, o Brasil tinha 60 milhões de mulheres e, em
2005, havia 95 milhões. Entretanto, em 1999, 41,4% das mulheres representavam
uma população economicamente ativa, em 2006 esse número era de 43,8% da
população feminina (IBGE in EXAME, 2008). Esses estudos confirmam mudanças
na sociedade e apontam para tendências que terão forte influência no consumo
daquela região.

2.5.2 Ambiente Econômico

Alguns países possuem economia de subsistência, onde há o consumo interno da
maior parte de seus produtos agrícolas; enquanto outros possuem economia
industrial, onde há maior poder de renda e, por conseqüência, mercado para muitos
tipos diferentes de bens. Assim, pode-se afirmar que o ambiente econômico consiste
em fatores que afetam o poder de compra e o padrão de gastos das pessoas
(KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

A análise do ambiente econômico é de extrema relevância para qualquer empresa,
uma vez que, mudança na renda, custo de vida, taxa de juros, poupança e
empréstimos, causam grande impacto no mercado.

Há ainda outros motivos que podem convencer um empresário a direcionar seus
investimentos e objetivos à exportação: a) políticas governamentais de estímulo ao
investimento estrangeiro direto (IED) no país hospedeiro por meio de incentivos
fiscais e aduaneiros; b) incentivo dos governos das nações-sede para estimular a
expansão internacional das empresas, com políticas de educação e treinamento de
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alta qualidade; c) financiamento para o desenvolvimento de tecnologia e de infraestrutura logística; d) acordos bilaterais ou multilaterais, e) construção de infraestrutura logística, bem como de telecomunicações e informações. Keegan (2005),
inclusive, chama estas situações de forças propulsoras que ajudaram – e continuam
ajudando – a impulsionar a globalização.

Finalmente, um motivo importante para a entrada em um mercado estrangeiro é o de
uma manobra competitiva no âmbito global. Uma empresa que compete com uma
rival em um novo país para evitar perda de participação no mercado internacional,
ou ter de responder ao ataque de uma rival estrangeira no seu mercado doméstico,
contra-atacando a rival no mercado dela.

2.5.3 Ambiente Natural

Nas últimas décadas, pautas relacionadas ao meio ambiente tem tido grande
destaque repercussão no ambiente empresarial, pois já é notória a influência que
exerce na decisão do consumidor, onde pesa a imagem responsável da empresa em
relação a assuntos como combate ao desmatamento, apoio a instituições de
caridade, incentivo a práticas de esporte e prevenção de doenças.

Preocupações mundiais como a possibilidade de aquecimento global, a poluição do
ar, da água, o desmatamento e o lixo, têm pressionado as empresas a refletir quanto
a possibilidade de escassez de matéria-prima, incentivando o desenvolvimento de
soluções de marketing, como o uso de refis.

Preocupações com esse ambiente têm levado diversos países a criar normas e
controles legais para obrigar os fabricantes de diversos segmentos, a desenvolver
processos de fabricação comprometidos com a preservação do meio-ambiente e,
em casos como pneus e embalagens vazias de produtos agrícolas, o fabricante
ainda

deve

se

responsabilizar

pela

logística

reversa,

como

forma

de

comprometimento com o correto destino da embalagem.
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2.5.4 Ambiente Tecnológico

A competitividade de uma nação depende da capacidade de seus setores industriais
para inovar e modernizar (PORTER, 1999). As empresas ganham vantagem contra
os melhores concorrentes do mundo, devido a pressões e desafios beneficiando-se
por ter fortes rivais domésticos, fornecedores agressivos e clientes locais exigentes.

A vantagem competitiva alcançada através da inovação também pode surgir de
pequenos insights, mas, de qualquer forma, sempre envolve investimentos em
habilidades e conhecimento, bem como recursos físicos e reputações marcantes.
Algumas inovações criam vantagem competitiva por perceberem uma oportunidade
de mercado inteiramente nova ou atenderem a um segmento de mercado que os
demais ignoram.

Mas a análise deste ambiente demonstra que já proporcionou importantes
descobertas como os antibióticos, as cirurgias realizadas por robôs, mas também
gerou mísseis e armas nucleares.

A integração comercial e o crescimento do comércio internacional têm usufruído dos
conhecimentos dos processos econômicos para escala global que requerem
transformações sociais, culturais e institucionais básicas. Assim, há agropecuária
informacional, indústria informacional e atividades de serviços informacionais, que
produzem e distribuem com base em informações e em conhecimentos incorporados
no processo de trabalho pelo poder cada vez maior das tecnologias da informação
mas a mudança não está relacionada com as atividades em que a humanidade está
envolvida, e sim na sua capacidade tecnológica de utilizar, como força produtiva
direta, aquilo que caracteriza nossa espécie como uma singularidade biológica:
nossa capacidade superior de processar símbolos (CASTELLS, 1999c).

28

2.5.5 Ambiente Político

O ambiente político afeta diretamente as empresas estabelecidas e os produtos
comercializados no país, uma vez que consiste em leis, órgãos governamentais e
grupos de pressão. Entretanto, leis bem concebidas podem regular os negócios e
estabelecer critérios adequados para garantir a concorrência e os direitos dos
consumidores.

Algumas empresas também aproveitam das regulamentações desse ambiente para
demonstrar sua preocupação social, buscando maneiras de proteger os interesses
de longo prazo de seus clientes e do ambiente (KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

Na análise desse ambiente, também é possível compreender o grau de controle
exercido pelo governo e as regras específicas para o seu produto, sendo que estas
decisões afetam diretamente o ambiente de negócios e o futuro da empresa; o
desconhecimento pode ocasionar estratégias errôneas e inúmeras perdas.

2.5.6 Ambiente Cultural

É composto de instituições e outras forças que afetam os valores, as percepções, as
preferências e os comportamentos básicos da sociedade. Dada a importância do
ambiente social e cultural no contexto deste trabalho, esse tópico será tratado com
maior detalhamento, concentrando-se nas forças culturais que formam e afetam o
comportamento individual e empresarial no mercado, com ênfase aos valores
religiosos.

Uma cultura expressa a forma de viver de uma sociedade no contexto de instituições
sociais, que incluem família e instituições educacionais, religiosas, governamentais e
empresariais, envolvendo valores conscientes e inconscientes, idéias, atitudes e
símbolos que formam o comportamento humano e são transmitidos de uma geração
à próxima.
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A cultura consiste em respostas assimiladas a situações recorrentes e Keegan
(2005) ainda acrescenta que quanto mais cedo forem apreendidas essas respostas,
mais difícil será mudá-las. Gostos e preferências de alimentação e bebida, por
exemplo, representam respostas aprendidas que são bastante variáveis de cultura
para cultura e podem causar um impacto importante no comportamento do
consumidor.

A preferência por cores também é influencia da cultura, explicando as diferentes
referências que cada tem para aquela cultura. Por exemplo, o verde é apreciado em
países muçulmanos, é associado à doenças em alguns países da Ásia. O branco
simboliza a paz para os ocidentais mas representa a morte em algumas orientais.

Atitudes em relação a categorias de produtos também podem ser influência da
cultura. Os americanos têm predisposição para inovações capazes de poupar
tempo, como faca elétrica, escova de dentes elétrica e o papa-bolinhas, ainda que
sejam comprados e utilizados por algum tempo para logo serem esquecidos. Já os
europeus não tem grande pré-disposição para tal consumo.

Certamente o comportamento do consumidor também é influenciado por fatores
pessoais e psicológicos, mas os fatores culturais são aqueles que exercem a maior
e mais profunda influência (KOTLER, 2006). Atender as condições ou preferências
locais é muitas vezes determinante para a aceitação do produto naquele mercado e
a adaptação do produto pode ocorrer no âmbito de toda uma região de países, de
um único país ou mesmo no âmbito municipal.

Todas as culturas do mundo são caracterizadas tanto por diferenças quanto por
similaridades e é função do marketing conhecer e compreender as diferenças e
depois tentar incorporá-las ao processo de planejamento do seu produto ou serviço,
aproveitando

características

culturais

comuns

para

evitar

adaptações

desnecessárias e dispendiosas. Além disso, deve-se considerar que neste século,
com a rápida expansão da internet como meio de comunicação, marketing,
transações e entretenimento, a cultura tem apresentado rápida e constante mutação
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(KEEGAN, 2005).

As modificações mais comumente realizadas em produtos são as relacionadas a
embalagens e rotulagem. Além de se procurar realizar alterações para que o produto
melhor se identifique com o consumidor do novo mercado (design, tamanho,
traduções e outros), este pode ser também necessário para evitar danos físicos no
transporte, para cumprir com exigências legais ou mesmo para uma maior facilidade
no uso e na armazenagem até chegar ao consumidor final do novo mercado.

Atualmente, diversas embalagens estão sofrendo transformações para garantir
competitividade e eficiência logística. Como exemplo, temos as embalagens de
amaciantes de roupas que foram reduzidas com o desenvolvimento de um produto
mais concentrado, tornando necessário o uso de menor quantidade do produto para
cada lavagem de roupas. Além do ganho logístico também pode haver economia no
custo da embalagem e redução no volume de lixo urbano.

Com as questões levantadas neste capítulo, buscamos apresentar a importância da
análise das forças ambientais que circundam o macroambiente da empresa, a fim de
buscar melhor entendimento acerca do comportamento do consumidor e a
visualização de possíveis oportunidades de negócios.
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CAPÍTULO 3 – VALORES RELIGIOSOS

Depois de tratarmos das particularidades de cada cultura e das universalidades
culturais, este capítulo tem o objetivo de abordar o tema “religião”, valendo-se de
diferentes pontos de vista.

Castells (1999b), diz que é um atributo da natureza humana, encontrar consolo e
refúgio na religião. O medo da morte e as dores da vida, também levam os
indivíduos a precisarem de Deus e da fé n’Ele mas o fundamentalismo religioso é
algo a mais e representa uma das mais importantes fontes de construção de
identidade da sociedade em rede. Além disso, esteve presente ao longo de toda
história da humanidade e, de forma mais influente, como fonte de identidade neste
fim de milênio.

Como contra-ponto ao pensamento de Castells (1999b), Perez (2003), apresenta
uma reflexão problematizando a questão da religião e da religiosidade:
Ninguém pode contestar que temos à disposição uma plêiade de
expressões religiosas, que possibilitam um intenso trânsito e um rico
sincretismo de códigos. Ninguém pode igualmente contestar a presença
viva e não prevista da religião na esfera pública, como elemento de
formação de opinião e gerador de polêmicas. O sintoma é claro: trata-se
mesmo de um quadro de variadas e complexas modulações da religião.
Partindo do ponto de vista religioso estrito senso, o que se observa é que
vivemos, de um lado, um processo de esvaziamento das religiões
tradicionais e, de outro, a explosão de uma religiosidade sincrética e
nômade. Note-se bem que para o primeiro caso falo de religião e que para o
segundo falo em religiosidade (PEREZ,2003).

Novas tendências provocam novas formas de manifestação da sociedade mas
Castells (2000a) acrescenta que, embora a questão racial seja importante, a etnia
vêm sendo especificada como fonte de significado e identidade, a ser integrada de
acordo com princípios mais abrangentes de auto-definição cultural, como religião,
por exemplo.

Mas

Castells

(1999a),

também

afirma

que

as

culturas

manifestam-se
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fundamentalmente por meio de sua inserção nas instituições e organizações. Por
organizações entende os sistemas específicos de meios voltados para a execução
de objetivos específicos. Por instituições, compreende as organizações investidas de
autoridade necessária para desempenhar tarefas específicas em nome da
sociedade como um todo. Por identidade entende-se a fonte de significado e
experiência de um povo. Para um determinado indivíduo pode haver identidades
múltiplas e essa pluralidade pode ser uma fonte de tensão e contradição, tanto na
auto-representação quanto na ação social.

Bauman (2000) aprofunda a análise dizendo que, uma vez que as crenças, valores e
estilos foram “privatizados” – descontextualizados ou desacomodados – a
volatilidade das identidades nos coloca na era da modernidade líquida, bem como
também nos apresenta a difícil arte de viver com a diferença ou produzir condições
tais que façam desnecessário esse aprendizado. Ainda relembra Alain Touraine,
quando disse que o presente estado da sociedade assinala “o fim da definição do
ser humano como um ser social, definido por seu lugar na sociedade, que determina
seu comportamento ou ação”, e assim a defesa, pelos atores sociais, de sua
“especificidade cultural e psicológica” só pode ser conduzida com consciência de
que o princípio da sua combinação pode ser encontrado dentro do indivíduo, e não
mais em instituições sociais ou princípios universais.

Lipovetsky (2004), diz que o consumo de massa foi contra um conjunto de usos, de
costumes e de mentalidades pré-modernas, tendo agora desaparecido o
antagonismo que existia entre as normas modernas do consumo e as “tradições”. A
comercialização dos modos de vida já não encontra resistências culturais e
ideológicas estruturais, em que tudo que subsistia de oposição cedeu diante das
sereias da mercadoria. Chega a hora em que todas as esferas da vida social e
individual são, de uma maneira ou de outra, reorganizadas de acordo com os
princípios da ordem consumista.

A sociedade é verdadeiramente autônoma quando se sabe que não há significados
assegurados. A falta de significados garantidos, de verdades absolutas, de normas
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de conduto pré-ordenadas, de fronteiras pré-traçadas entre o certo e o errado, de
regras de ação garantidas, faz uma sociedade verdadeiramente autônoma e
indivíduos

verdadeiramente

livres.

A

segurança

que

a

democracia

e

a

individualidade podem alcançar depende, não de lutar contra a contingência e a
incerteza da condição humana, mas de reconhecer e encarar de frente suas
conseqüências (Bauman, 2000).

Ainda fazendo associação ao princípio declarado na constituição dos mulçumanos,
proibindo o consumismo, Lipovetsky (2004), de maneira pertinente, diz que a religião
não constitui um contrapoder no avanço do consumo-mundo. À diferença do
passado, a igreja não alega mais as noções de pecado mortal, não exalta mais o
sacrifício como renúncia. A nova reinterpretação global do cristianismo se ajustou
aos ideais de felicidade, de hedonismo, de desabrochamento dos indivíduos
difundidos pelo capitalismo de consumo: o universo hiperbólico do consumo não foi
o túmulo da religião, mas o instrumento de sua adaptação à civilização moderna da
felicidade terrestre.

Toda e qualquer identidade pode ser construída, valendo-se da matéria-prima
fornecida pela história, geografia, biologia, memória coletiva, aparatos de poder e
revelações de cunho religioso. Assim, a auto-identidade não é um traço distintivo
apresentado pelo indivíduo. Trata-se do próprio ser conforme apreendido
reflexivamente pela pessoa em relação à sua biografia. De fato, “o que define um ser
humano é saber... tanto o que está fazendo como por que se está fazendo algo... No
contexto da ordem pós-tradicional, o próprio ser torna-se um projeto reflexivo”
(LIPOVETSKY, 2004).

De acordo com Giddens (1999), uma das características distintivas da modernidade
é uma interconexão crescente entre os dois extremos da “extensionalidade” e da
“intencionalidade”: de um lado influências globalizantes e, do outro, disposições
pessoais. Quanto mais a tradição perde terreno, e quanto mais se reconstitui a vida
cotidiana em termos da interação dialética entre o local e o global, mais os
indivíduos vêem-se forçados a negociar opções por estilos de vida em meio a uma
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série de possibilidades. O planejamento da vida organizada reflexivamente torna-se
característica fundamental da estruturação da auto-identidade.

Formas de organização econômica não se desenvolvem em um vácuo social: estão
enraizadas em culturas e instituições. Cada sociedade tende a gerar os próprios
sistemas organizacionais. Quanto mais historicamente distinta é uma sociedade,
mais ela se desenvolve de forma separada das outras e mais especificas são suas
formas organizacionais. Castells (2000b) afirma que nossas sociedades se
interconectaram globalmente e tornaram-se culturalmente inter-relacionadas. Porém,
um dos objetivos deste trabalho é demonstrar como as especificidades de uma
religião tornam diferente aquela sociedade, com seus costumes e hábitos de
consumo.

E assim prosseguem os autores comentando que já não usam decretos legislativos
para proibir as pessoas de fumar; fazem-nas, isto sim, tomar consciência dos efeitos
desastrosos da nicotina para a saúde e a expectativa de vida. A Era Hipermoderna,
apresentada por Lipovetsky; Charles (2004), não põe fim à necessidade de apelar
para tradições de sentido sagrado; ela simplesmente as rearranja mediante
individualização, dispersão, emocionalização de crenças e práticas. O processo de
racionalização, de um lado, faz diminuir cada vez mais a ascendência da religião
sobre a vida social, e, de outro lado, recria exigências de religiosidade e de
enraizamento.

A sociedade hipermoderna se apresenta como a sociedade em que o tempo é cada
vez mais vivido como preocupação maior; a sociedade em que se exerce e se
generaliza uma pressão temporal crescente. Assim, as nações exportam seus
valores e gostos através de suas empresas, ou melhor, nesse estudo, vemos que os
valores religiosos estão sendo importados por empresas que decidiram atender as
necessidade, mas por outro lado, a divulgação tem trazido novos consumidores
desses produtos (PORTER, 1999).

De um lado, os indivíduos, mais do que nunca, cuidam do corpo, são fanáticos por
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higiene e saúde, obedecem às determinações médicas e sanitárias. De outro lado,
proliferam as patologias individuais. Como ponto de partida da sua obra Mal-estar na
pós-modernidade, Bauman (1998) faz uma releitura da clássica obra de Freud, O
mal-estar da civilização, onde ele analisa o surgimento das primeiras civilizações e
diz que o homem trocou um quinhão de liberdade por um quinhão de segurança.
Bauman (1998), olhando para o homem pós-moderno disse que este trocou um
quinhão de segurança por um quinhão de felicidade. Não que antes as pessoas não
buscassem a felicidade, mas é que a felicidade inventada pelo modernismo é uma
necessidade que deve ser buscada a qualquer custo por homens e mulheres pósmodernos. A ordem é obter as benesses da felicidade mas marcada pela eterna
sensação de insatisfação que é um dos principais espectros do pós-modernismo.

A pós-modernidade é a era dos especialistas em identificar problemas, dos
restauradores da personalidade, dos guias de casamento, dos autores dos livros de
auto-afirmação, por fim, é a era do surto de aconselhamento. Nesse sentido,
homens e mulheres pós-modernos não precisam mais de padres, pastores e
sacerdotes tradicionais que falam das fraquezas do homem, eles já estão fartos de
suas fraquezas e precisam de auto-afirmação com uma receita breve, rápida e curta
para conseguirem resolver seus males e alcançar suas satisfações. Os fiéis exigem
líderes capazes de fornecer pequenos e fáceis conselhos. Procuram antes de tudo
um guia espiritual capaz de satisfazer questões que a vida cotidiana vai sufocando.

Se a religião tradicional oferecia a experiência máxima à custa de uma vida de
miséria e provação, a versão pós-moderna da religião concilia os dogmas com a
ordem liberal do consumo. Deuses e heróis mágicos perderam seu poder de
sedução frente às mercadorias e à religião do consumo, estas sim, únicas e
eficientes para promoverem a experiência máxima do prazer, mesmo que seja
momentânea, a ponto do término de abrir uma embalagem, verificar o conteúdo,
sentir o perfume do novo e se embriagar novamente em busca da próxima oferenda.

Contudo, são a natureza dos sentimentos e paixões e suas conseqüências
comportamentais e políticas, que contam e afetam a qualidade do convívio humano.
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Homens e mulheres procuram grupos de que possam fazer parte, com certeza e
para sempre, num mundo em que tudo o mais se desloca e muda. Mundo em que
nada é certo.

3.1

O halal como valor do islamismo

Os conceitos apresentados até aqui referem-se ao pensamento amplo de religião,
seus valores e sua influência na sociedade moderna. Para alcançar os propósitos
deste estudo, apresentamos um estudo específico sobre a religião islâmica.

A palavra Islã deriva de raiz árabe que significa paz, pureza, submissão e
obediência. No sentido religioso, Islã significa “submissão voluntária à vontade de
Deus e Obediência à sua Lei” (ABDALATI, 1989, p. 26)1. Isso porque o Islã
preocupa-se com a vida pessoal do homem de maneira a assegurar-lhe a pureza e a
limpeza; prescreve-lhe uma dieta salutar e ensina-lhe a maneira correta de vestir-se,
comportar-se e divertir-se.

Alcorão é o Livro Sagrado onde consta a palavra literal de Deus, que Ele revelou ao
Seu Profeta Muhammad através do Anjo Gabriel. Juntos, realizaram diversas
revisões até o momento da morte do Profeta. Desde a época em que o Alcorão foi
revelado, um enorme número de muçulmanos já o memorizaram, palavra por
palavra, sendo que alguns fizeram isso por volta dos dez anos de idade. Nenhuma
letra foi mudada ao longo dos séculos. (IBRAHIM, 2008) e o Alcorão representa o
único código de comportamento correto para a humanidade (MAUDUDI, 1980).

De acordo com o Islã, o homem deve conceder particular atenção ao seu regime
alimentar para manter o coração puro e a mente sã, para nutrir a alma com as suas
aspirações e o corpo são e limpo. Também considera equivocado quem considera
que a comida e a bebida não tem nenhum efeito direto ou importante sobre o estado

1

Durante visita à Cibal, fui presenteada com diversos livros e com o Alcorão, tornando possível
melhor entendimento acerca dos valores específicos da dieta dos muçulmanos.
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geral da pessoa e que basta encher o estômago com regularidade. Para o Islã,
todas as coisas puras por natureza, são permitidas ao homem, desde que se tomem
em quantidades moderadas.

Além desse princípio geral, existem certas comidas e bebidas explicitamente
proibidas por Deus, tais como: a carne de aves e animais mortos, a carne de porco e
a de qualquer animal que a pessoa mate sem invocar o nome de Deus. Ao
descrever as coisas proibidas como más, impuras e nocivas, o Alcorão vigia
atentamente os valores que prega: a moralidade do homem, sua sensatez, saúde,
riqueza e piedade (ABDALATI, 1989).

3.2

Exigência Halal

A fim de conduzir a análise, retomamos a metodologia apresentada iniciando a
análise das categorias desenvolvidas para este estudo, na seguinte ordem: Halal
como valor religioso, Dieta Halal, Abate Halal e Certificação Halal.

a) Halal como valor religioso
O halal é a base de tudo que é lícito na política, no social, nos atos praticados
(conduta), na justiça, nas vestimentas, nas finanças e nas relações humanas em
geral, sendo uma palavra árabe que significa lícito, autorizado e permitido ao
consumo humano. Assim, o halal está para o islamismo assim como o Cashrut está
para o judaísmo, mas muitos imaginam que halal se limita à degola do animal e ao
ritual. Esta concepção é incorreta, de acordo com a Surata 5ª, versículo 4º do
Sagrado Alcorão, “foram-vos permitidas todas as coisas sadias”. Assim, é permitido
ingerir todo o tipo de alimento que não contenha ingredientes proibidos ou partes
desses alimentos ou de animais que não tenham sido abatidos/degolados dentro
dos procedimentos e normas ditadas pelo Alcorão Sagrado e pela Jurisprudência
Islâmica, exigências atendidas pelo método halal. A seguir, trecho do Alcorão com
restrições alimentares:
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Ó fiéis, desfrutai de todo o bem com que vos agraciamos e agradecei a Deus,
se só a Ele adorais. Ele só vos vedou a carniça, o sangue, a carne de suíno e
tudo o que for sacrificado sob invocação de outro nome que não seja o de
Allah. Porém, quem, sem intenção nem abuso, for impelido a isso, não será
recriminado, porque Deus é indulgente e misericordioso. (2:172-173)
Estão-vos vedados: a carniça, o sangue, a carne de suíno e tudo o que tenha
sido sacrificado com a invocação de outro nome que não seja o de Deus; os
animais estrangulados, os vitimados a golpes, os mortos por causa de uma
queda, ou chifrados, os abatidos por feras, salvo se conseguirdes sacrificá-los
ritualmente; o (animal) que tenha sido sacrificado nos altares. Também vos
está vedado fazer adivinhações com setas, porque isso é uma profanação.
Hoje, os incrédulos desesperam por fazer-vos renunciar à vossa religião. Não
os temais, pois, e temei a Mim! Hoje, completei a religião para vós; tenho-vos
agraciado generosamente sem intenção de pecar, se vir compelido a
(alimentar-se do vedado), saiba que Deus é Indulgente, Misericordiosíssimo.
(5:3)

O termo Halal significa que o alimento foi produzido sob a supervisão da Lei Islâmica
Shariah e que segue as seguintes condições:

a) O alimento e seus ingredientes não devem conter partes ou produtos de
animais ilícitos ao consumo do muçulmano, como descrito pela Lei Islâmica,
ou produtos de animais que não foram mortos de acordo com ela;
b) Os alimentos não devem conter nada considerado impuro (Najs) de acordo
com a Lei Islâmica;
c) Os

alimentos

não

podem

ter

sidos

preparados,

processados

ou

manufaturados usando equipamentos sujos de impurezas (Najs), de acordo
com a Lei Islâmica.

Assim, Najs significa as seguintes impurezas: porcos e seus derivados, sangue e
carniça; alimentos que contém substâncias consideradas ilícitas; alimentos que
tiveram contato direto com substâncias ilícitas; quaisquer substâncias expelidas do
corpo dos animais ou seres humanos, tais como: urina, fezes, sangue, vômito, pus
ou esperma e carniça ou qualquer animal que não tenha sido morto de acordo com a
Lei Islâmica.

O tipo mais severo de impureza Najs, é chamado de Mughallazah, tais como cães,
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porcos, fluídos corporais, fezes e urina. As impurezas visíveis chamadas de Ainiah
ou invisíveis chamadas de Hukmiah, devem ser limpas com os seguintes
procedimentos:

a)

Lavar sete vezes, sendo uma delas com areia;

b)

A primeira deve ser feita levando em conta a retirada completa das impurezas,
sendo assim, as seguintes podem ser feitas sem mais detalhes;

c)

A areia utilizada deve ser o suficiente para ser notada apenas.

Impurezas médias tais como vômito, pus, sangue, álcool, carniça, fezes e urina, são
chamadas de Mutawassitah. Mukhaffafah é considerada a forma branda de
impureza Najs, mas a única impureza desta categoria é a urina da criança
(masculino) até 2 anos de idade, desde que não tenha consumido nenhum tipo de
comida a não ser o leite materno.

b) Dieta Halal

O islamismo estabelece regras severas para a dieta de seus adeptos, considerando
que todos os alimentos são considerados halal, exceto:

a) carne de porco e seus derivados;
b) animais abatidos de forma imprópria ou mortos antes do abate;
c) animais abatidos em nome de outros que não sejam Alá;
d) sangue e produtos feitos com sangue;
e) álcool e produtos que causem embriaguez ou intoxicação;
f) produtos contaminados com algum dos produtos acima.

Todos os peixes e outros animais aquáticos são permissíveis (halal), exceto aqueles
que estejam intoxicados, que sejam prejudiciais à saúde humana ou venenosos;
assim como, estão proibidos os animais que vivem tanto na terra como na água,
como crocodilos e seus assemelhados.
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Da mesma forma, todo tipo de vegetal é halal, exceto aqueles que estejam
contaminados ou intoxicados por pesticidas, sejam venenosos ou produzam efeitos
alucinantes ou que de qualquer forma possam ser prejudiciais à saúde do homem.

Qualquer produto mineral ou químico, em princípio é permissível, exceto aqueles
com possam causar qualquer tipo de intoxicação ou prejuízo à saúde. A água é
totalmente halal, exceto quando esteja contaminada ou por qualquer meio for
prejudicial à saúde. Todo produto, criado por meio da biotecnologia, extraído de
vegetal, mineral e microbiana para a indústria alimentar, também é halal.

É permitido o consumo de leite de vacas, ovelhas, camelas e cabras, assim como
queijo processado através do coalho microbiano. Frutas frescas ou secas, legumes,
sementes como amendoim, nozes, caju, avelãs, grãos como trigo, arroz, centeio,
cevada e aveia também são halal, exceto aqueles que estiverem contaminados ou
intoxicados por pesticidas (agrotóxicos em excesso), ou que de qualquer forma
possam ser prejudiciais à saúde do homem.

Produtos de origem sintética utilizada na indústria de alimentação será halal a partir
da comprovação de sua elaboração, onde se prove que não é prejudicial ao ser
humano. Derivado de origem animal, utilizado nas indústrias de alimentação, só será
Halal, se o animal for sacrificado conforme a lei islâmica. Assim, vemos que halal
também pode ser um produto originário de um sistema de produção que busca criar
mecanismos que contribuam com a saúde humana, criando equilíbrio sustentável
em todo seu processo e respeitando os princípios do Alcorão, para tanto, há
necessidade de certificação por órgãos reguladores.

c) Abate Halal

Especificamente no que se refere ao abate halal para produção de carne de frango
de acordo com os princípios do Islã, o abate deve ser feito cortando a traquéia,
esôfago, artérias carótidas e jugular.
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Figura 2 – Desenho indicando a forma de corte no abate Halal

Fonte: CIBAL, 2010

Para que o produto seja denominado halal, a empresa deverá seguir uma norma
técnica de abate Halal que consiste nos seguintes passos:

a) O animal deve ser abatido por um muçulmano que tenha atingido a puberdade;
b) Ele deve pronunciar a frase: Em nome de Deus, Deus é maior! (Bismillah Allahu
Akbar) antes do abate;
c) A face do animal deve estar voltada para Meca;
d) O animal não deve estar com sede no momento do abate;
e) A faca deve estar bem afiada e ela não deve ser afiada na frente do animal. O
corte deve ser no pescoço em um movimento de meia-lua;
f)

Deve-se cortar os três principais vasos (jugular, traquéia e esôfago) do pescoço;

g) A morte deve ser rápida para evitar sofrimentos para o animal;
h) O sangue deve ser totalmente retirado da carcaça.

O objetivo desse método é reduzir ao mínimo a dor e/ou aflição do animal. Porém
ele entra em choque com as leis alemãs concernentes à proteção dos animais, que
proíbem o abate sem narcose. Há sete anos o Tribunal Constitucional Federal da
Alemanha se ocupou do tema, e em consequência o abate Halal é permitido no país
em casos de exceção e obedecendo a prescrições severas.

Por outro lado, para os muçulmanos mais liberais, a carne não deixa de ser Halal se
os animais forem antes insensibilizados com óxido nitroso (gás hilariante) ou um
disparo de pistola pneumática. E, quanto à invocação do nome de Alá, bastaria a
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esteira de abate estar voltada para Meca e um imã entoar uma oração no momento
de pressionar o botão de partida.

Podemos verificar que as preocupações relacionadas com o bem-estar do animal,
ou seja, o respeito pelo estado de equilíbrio fisiológico e etológico, não são
exclusivas dos adeptos ao islamismo. Em 19 de junho de 1978, a Comunidade
Européia formalizou a Decisão do Conselho 78/923/CEE, através da qual a
Comunidade aprovou a Convenção Européia Relativa à Proteção dos Animais nas
Explorações.

Esta Convenção aplica-se à alimentação, cuidados e alojamento dos animais, que
os produtores deverão considerar, em particular no que se refere aos sistemas
modernos de criação intensiva. A sociedade evoluiu no sentido de se fazerem
respeitar, quer nos sistemas de produção intensivos quer extensivos, as cinco
necessidades básicas dos animais:

(i) Livres de fome, sede ou carências;
(ii) Livres de dor, traumatismo ou doenças;
(iii) Livres de desconforto;
(iv) Livres de medo, ansiedade e stress;
(v) Livres de expressar o comportamento natural.

d) Certificação Halal

Quando se realiza uma exportação, o Certificado de Origem é o documento que
atesta que os produtos nele relacionados foram produzidos naquele país,
respeitando as regras especificadas no acordo a que se refere. Da mesma forma,
diante da necessidade de certificação da carne de frango halal, criou-se o certificado
de origem que atesta a legitimidade do procedimento. Assim, toda carne de frango
halal exportada, deve estar acompanhada de um certificado de origem assinada pelo
muçulmano responsável pelo acompanhamento do processo.
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A Central Islâmica Brasileira de Alimentos Halal (CIBAL), atua no Brasil desde 1979
e é o braço operacional da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil
(FAMBRAS), sendo constituída como uma empresa certificadora de alimentos e
produtos Halal destinados a consumidores muçulmanos, seguindo condutas atuais
como avaliação de Boas Práticas de Fabricação (BPF), APPCC, investigando os
ingredientes introduzidos nos alimentos e supervisionando todo processo fabril para
que esteja de acordo com a jurisprudência islâmica. Além disso, a CIBAL é a única
instituição certificadora Halal do Brasil reconhecida pela Jabatan Kemajuan Islam
Malaysia (JAKIM), Majlis Ugama Islam Singapura (Islamic Religious Council of
Singapore), Islamic Da'Wah Concil in the Philippines (IDCP) e outros inúmeros
órgãos islâmicos do mundo.

A CIBAL entende que todos os processos criados por órgãos responsáveis pela
segurança alimentar no Brasil, como MAPA, ANVISA e INMETRO, são plenamente
aplicáveis ao processo Halal. A aplicação do conceito Halal tem início com
procedimentos de auditoria da unidade produtora a fim de avaliar as BPF, a
rastreabilidade documental e a composição das matérias-primas, através de
pesquisas, laudos de análises e orientação religiosa de sábios muçulmanos. Após
todo processo é instituído a metodologia para ser aplicada, variando de segmento
para segmento. Porém, quando a autoria detecta que o processo fabril abrange o
ilícito, chamado Haran, e não é encontrada saída de adequação, o certificado Halal
não é concedido. Sendo concedido, entende-se que empresa Halal é aquela que:

a) Produz alimentos industrializados e produtos com matéria prima 100% Halal
conforme rege a jurisprudência Islâmica;
b) Fabrica alimentos e produtos que não afetam a saúde humana;
c) Introduz as Boas praticas de Fabricação em seu processo fabril;
d) Utiliza para limpeza de seus equipamentos sanitizantes Halal;
e) Utiliza embalagens de conceito Halal para alimentos (não tóxicos, sem álcool
e sem gelatina suína);
f) Introduz a Analise de Pontos de Perigo de Controle Critico (APPCC), em seu
processo fabril;
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g) Maneja de forma equilibrada o solo e demais recursos naturais;
h) Destina parte de seus lucros para beneficio da humanidade;
i) Promove ações sociais para pessoas carentes;
j) Não utiliza mão de obra escrava e nem infantil;
k) Preocupa-se com o meio ambiente, preservando a natureza;
l) Utiliza método consciente na aplicação de agrotóxicos permitidos;
m) Produz alimentos orgânicos Halal.

Higiene, condições sanitárias adequadas também são pré-requisitos na reparação
do alimento Halal. Estão inclusos neste tópico a higiene pessoal, uniformes,
equipamentos e as normas de produção e processamento de alimentos. Neste
sentido, devem ser implementadas ações para:

a) Evitar a contaminação por ar, solo, água, ração, fertilizantes (incluindo os
fertilizantes naturais), pesticidas, drogas veterinárias ou qualquer outro agente
utilizado na produção primaria;
b) Proteger o alimento de contaminação por fezes, pestes, micro-organismos e
outros;
c) Os alimentos Halal devem ser armazenados e embalados levando em
consideração as normas de higiene;

O sistema deve ser implementado visando prevenir:
a) contaminação do alimento por objetos estranhos como: vidro, plástico e
outros;
b) a embalagem não podem ser feita por materiais considerados ilícitos ou
impuros Najs pela Lei Islâmica;
c) Não pode ser preparado, embalado, manufaturado ou processado por
materiais ou equipamentos considerados impuros Najs pela Lei Islâmica;
d) Deve ser embalado, armazenado e transportado fisicamente separado de
materiais não-Halal.
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE CASO: SADIA E OS PRODUTOS HALAL

Neste capítulo, pretende-se estudar como aconteceu a adaptação da carne de
frango halal da empresa Sadia. De acordo com o protocolo de Yin (2005) para o
estudo de caso apresentado na metodologia de pesquisa presente na introdução da
dissertação, são consideradas quatro seções. Na primeira, é delineado um breve
panorama do mercado internacional de carnes, especialmente a carne de frango e
as exportações do Brasil nesse setor. Na segunda, procura-se contar a história da
Sadia desde sua fundação, sendo que os dados apresentados foram fornecidos pela
própria empresa através do Acervo Histórico Sadia e, ainda, durante as entrevistas
focais relatadas na metodologia desta dissertação. Na terceira seção, são
apresentadas as respostas das questões específicas do caso estudado. Finalmente,
na quarta seção, é analisado o caso da empresa no que se refere ao ambiente e a
adaptação de produtos, especificamente a carne de frango halal. Para os
procedimentos de análise, checou-se o referencial teórico com as informações
obtidas por meio das entrevistas focais, artigos acadêmicos e artigos publicados na
mídia.

4.1

Protocolo

a) Visão geral do projeto do estudo de caso
O estudo de caso desta pesquisa, conforme foi afirmado na introdução, pode ser
justificado por abordar um único objeto, baseado em fenômeno contemporâneo,
dentro de um contexto denominado vida real. São quatro os tipos de projetos,
reproduzidos na tabela 4, a seguir:
Tabela 4 – Projeto de estudos de caso

Caso Único

Casos Múltiplos

Holístico (uma unidade de análise)

TIPO 1

TIPO 3

Incorporado (múltiplas unidades de
análise)

TIPO 2

TIPO 4

Fonte: YIN (2005, p.61).
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O trabalho em questão enquadra-se no Tipo 1, ou seja, é um projeto de caso único
no qual é analisada a exportação de carnes de frangos da empresa Sadia. Esse tipo
é apropriado em uma das três circunstâncias seguintes: quando o caso tem
condição de confirmar, contestar e estender a teoria mencionada no trabalho;
quando se trata de um caso raro ou extremo, ou, ainda, quando é um caso
revelador, em que se observa um fenômeno previamente inacessível à investigação
científica (YIN, 2005).

b) Procedimentos de campo
Na busca de dados e informações, de acordo com os objetivos propostos, é
importante a utilização de algumas fontes para a obtenção dos dados específicos, os
quais foram obtidos junto a órgãos governamentais de controle do comércio exterior
brasileiro e associações de classe. Também foram realizadas visitas à Central
Islâmica Brasileira de Alimentos Halal (CIBAL Halal), que é o braço operacional da
Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (FAMBRAS) no desenvolvimento
e na aplicação do Conceito Halal no Brasil, e ao Acervo Sadia. A terceira entrevista
foi realizada através de contato telefônico, previamente agendado, com um
profissional que atuou na Sadia durante nove anos e foi um dos brasileiros que
residiu na Rússia no período em que a empresa manteve uma fábrica naquele país.
Entende-se por entrevista focada um tipo de conversação espontânea, com um
roteiro previamente formulado, de duração curta, que tem por objetivo fortalecer a
teoria definida e os fatos existentes (YIN, 2005). Nestes termos, foram realizadas
três entrevistas:

Roteiro da entrevista nº 1
A primeira entrevista2 foi realizada com o Professor Samir Keedi, que trabalhou na
Sadia e na Perdigão nos primeiros anos de exportações ao Oriente Médio.
Reproduziu o que já declarou em seu livro, Logística de Transporte Internacional, e
acrescentou informações para responder às seguintes questões:

2

Realizada dia 11 de março de 2010 às 13horas na sede da Aduaneiras, localizada à Rua da
Consolação, nº 77, com duração de 1h 45m.
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i.

Como foi identificada a oportunidade de exportação de carne de frango halal
para o Oriente Médio?

ii.

Como a empresa Sadia iniciou suas operações junto àqueles países?

Roteiro da entrevista nº 2
A segunda entrevista3 foi realizada na sede da Cibal Halal, com o Sr. Dib Ahmad El
Tarrass, do Núcleo de Desenvolvimento do Halal Brasil.

i.

Como é a participação do Brasil na produção de produtos Halal?

ii.

Existe interesse de empresas de outros setores em produzir Halal?

iii.

Há diferença nos custos de produção e nos preços de venda desses
produtos, se comparados com a produção convencional?

Roteiro da entrevista nº 3
A terceira entrevista4 foi concedida através de uma ligação telefônica, onde
conversamos com um profissional que não autorizou a divulgação do seu nome mas
que atuou na divisão de negócios internacionais da empresa pesquisada e foi
desligado recentemente, em decorrência dos problemas financeiros que motivaram
sua fusão com seu principal concorrente no Brasil.

i.

Quais foram os fatores que mais contribuíram para que a Sadia ganhasse
competitividade nas exportações de carne de frango?

ii.

A liderança da empresa está mais relacionada à eficácia operacional ou à
estratégia da empresa?

iii.

O abate halal tem maior custo do que o abate convencional? O produto halal
tem preço mais elevado?

3

Entrevista gravada durante visita à sede Cibal, localizada à Rua Tejupá, nº188, dia 22 de março de
2010 às 9horas, com duração de 2h 30m.

4

Entrevista gravada durante contato telefônico realizado dia 31 de março às 10h, com duração de
40m.
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c) Questões do estudo de caso
Por meio deste estudo, espera-se identificar e documentar respostas para as
seguintes questões específicas:
i.

Qual o cenário atual das exportações de carne de frango realizadas pela
Sadia?

ii.

Como é a estrutura desenvolvida para a produção?

iii.

Quais as vantagens competitivas da empresa Sadia?

d) Procedimentos de análise
Os objetivos do estudo são embasados em proposições teóricas que levam à
pesquisa para discutir o conjunto de questões, as revisões feitas sobre o tema e as
novas interpretações que venham a surgir. Os procedimentos de análise serão
apresentados em duas grandes categorias: ambiente e adaptação. Na primeira,
estão incluídos os subitens relacionados às condições ambientais encontradas no
Brasil e as estratégias para gestão de seus negócios neste país, sendo eles: a)
Vantagens Competitivas; b) Cadeia Produtiva da Sadia; c) Inovação. Na segunda
categoria estão incluídos os subitens relacionados às adaptações realizadas pela
Sadia com o objetivo de atender a novos mercados, com ênfase às estratégias junto
ao Oriente Médio, sendo eles: a) Ambiente Social; b) Ambiente Legal; c) Marca
Sadia. Ao final, são apresentados outros segmentos que também têm sofrido
adaptações por conta dos valores do Islã.

4.2

Histórico da Sadia

Prosseguindo na metodologia descrita no protocolo indicado por Yin (2005), damos
início ao retrato histórico da Sadia, atribuindo maior ênfase aos aspectos
relacionados ao comércio internacional e a adaptação dos seus produtos.

Em 07 de junho de 1944, Atílio Fontana fundou a SADIA, nome composto das
iniciais SA de Sociedade Anônima e das três últimas letras – DIA – de Concórdia,
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Santa Catarina, onde iniciou suas atividades. Inicialmente, o frigorífico abatia cerca
de 100 suínos por dia, fabricando os subprodutos dessa carne, como presuntos,
salames e toucinhos. Em 1947, a Sadia inaugurou uma distribuidora em São Paulo,
visando ao mercado nacional. Nos anos 50, a empresa ajudou a fundar uma
associação de colonos na cidade de Concórdia, oferecendo orientação técnica para
a criação de suínos.

A Sadia iniciou seu processo de exportações em 1967, com os primeiros contratos
de exportação de carnes bovinas e suínas congeladas para a Europa, numa
operação de valor simbólico (SADIA 50 ANOS, 1994). Algumas viagens de
reconhecimento foram realizadas buscando o aprendizado técnico, a aproximação
com industriais e técnicos europeus e o conhecimento dos hábitos alimentares de
diversos países, o que proporcionou o desenvolvimento de novos cortes e produtos
para diferentes mercados.

No início da década de 70, a empresa abriu o capital na Bolsa de Valores e mudou
sua razão social para SADIA Concórdia S.A. Indústria e Comércio, sendo a
controladora de um grupo de cinco empresas do setor agroindustrial e comercial.

Naquela época o mercado interno para a carne de frango era pequeno, cerca de
20% do consumo atual. De acordo com Sato (1998), a produção mundial de frango
apresentou um crescimento extraordinário a partir da 2ª Guerra Mundial, substituindo
parte do consumo de carnes bovinas, primeiramente nos Estados Unidos, onde
foram

desenvolvidas

inovações

tecnológicas

geradoras

de

aumento

de

produtividade na conversão de ração em peso de carne e plantas automáticas de
abate e processamento em grande escala. No Brasil, a indústria de frango se
instalou a partir dos anos 70 (FARINA apud SATO, 1998). As empresas de suínos
passaram a produzir aves, superando as empresas de carne bovina e a avicultura
passou a ser o principal segmento da indústria de carnes.
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4.3

Categorias

Retomando o protocolo indicado por Yin (2005), este estudo apresenta duas
grandes categorias que abrangem diversos subitens, sendo elas: ambiente e
adaptação.

4.3.1 Ambiente

Nesta primeira categoria estão incluídos os subitens relacionados às condições
ambientais encontradas no Brasil e as estratégias para gestão de seus negócios
neste país, sendo eles: a) Vantagens Competitivas; b) Cadeia Produtiva da Sadia; c)
Inovação.

a)

Vantagens Competitivas

A pesquisa realizada contribuiu com informações sobre os fatores que levaram a
Sadia na liderança na produção de carne de frango. Não foi possível apurar uma
escala de importância para cada um dos fatores de produção, mas, foram indicados
como essenciais as seguintes condições: a) clima tropical; b) abundância de água;
c) desenvolvimento biológico; d) boa gestão de grãos. Os dois primeiros fatores
serão tratados neste primeiro subitem denominado Vantagens Competitivas, e os
dois últimos fatores serão tratados no próximo subitem, denominado Inovação.

Retomando a análise de Dunning (apud STAL, 2008) acerca da análise dos fatores
analisados pelas empresas no momento de decidir sobre onde estabelecer seus
processos produtivos, vimos que no caso da Sadia, esta análise indica melhor
condição para a produção no Brasil por possuir solo e clima favoráveis para o cultivo
de milho e soja, principais ingredientes da cadeia produtiva do frango. Além destes,
a abundância de água também é um fator importante uma vez que a cultura do milho
pode sofrer reduções na produção de grãos quando há déficit hídrico no período
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crítico do ciclo da cultura, que ocorre desde o pendoamento até o início de
enchimento de grãos.

Reconhecendo a importância destes fatores naturais, a Sadia desenvolve programas
de Gestão Ambiental onde determina o consumo responsável. Em 2008, o consumo
de água por tonelada produzida foi reduzido em 2,9% em relação ao final de 2007. O
consumo absoluto no ano foi de 32.635.897 m3, apenas 1,2% acima do ano anterior
(32.260.216 m3), enquanto o aumento no volume de produção foi de 8,97%. Do total
consumido, 6,8% (ou 2.219 m3) foi reciclado ou reutilizado, no âmbito das iniciativas
adotadas no Projeto Manufatura e em outros projetos.
Além de estar instalada em um país com alta produtividade de grãos, a boa gestão
na compra de grãos também representam forte influência no custo de produção e,
consequentemente, no desempenho da empresa. Por estarmos falando de
commodities, imagina-se que são produtos negociados somente em bolsas
internacionais mas não foi isso que se verificou. Da mesma forma como ocorre com
a cana de açúcar, produtores de soja e milho negociam diretamente com a Sadia.
Em alguns casos a Sadia, inclusive, financia a produção. Como resultado obtêm-se:
a) garantia de abastecimento; b) redução ou eliminação da dependência de
cotações internacionais e c) ganho logístico, já que produtores e compradores estão
no mesmo país.

Comprovando a importância da gestão dos grãos, em 2007, a Sadia colocou em
funcionamento a fábrica de ração de aves, e suínos, nove silos de armazenagem,
com capacidade de estocagem de 16 toneladas de grãos cada, e um silo de
armazenagem de farelo de soja, com capacidade para estocar 12 mil toneladas.
Essa fábrica é uma das maiores da América Latina e conta com uma das melhores
tecnologias do mundo. O prédio tem 54 metros de altura e sua produção é destinada
a alimentar todos os animais do Programa Lucas do Rio Verde, tanto de granjas
próprias, quanto de parceiros.

Em 2008, foi inaugurado o setor de armazenamento de grãos com a função de
abastecer a própria Unidade de Lucas, além de estocar milho e soja para outras
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fábricas da Sadia. Também foi inaugurado o Incubatório de Pinto de Corte e as
granjas de matrizes de aves, as de produção de ovos e de fomento de frango de
corte. Nesta região também recebeu granjas multiplicadoras de suínos, unidades
produtoras de leitão e granjas de terminação de suínos.

A escolha do município de Lucas de Rio Verde é justificada por ser uma das regiões
de maior produção de grãos do Brasil. Embora sua área seja apenas 0,04% do
território nacional, ele participa com mais de 1% da produção de grãos do Brasil.
Além disso, o Estado do Mato Grosso tem feito melhorias em infra-estrutura de
rodovias, água e energia (Integração, n. 217).

b)

Cadeia Produtiva da Sadia

Para não executar diretamente as atividades de criação e engorda dos frangos, a
empresa estabeleceu contratos de parceira com pequenos produtores para essas
atividades. Esse sistema pioneiro, desenvolvido no meio-oeste catarinense, ficou
chamado de sistema de produção integrada.

A avicultura integrada tinha a vantagem de ser um sistema de concepção muito
simples onde a empresa se comprometia a fornecer os pintinhos, a ração e todo o
suporte técnico necessário. Ao criador cabia a responsabilidade pela construção dos
aviários, do alojamento e cuidado das aves, seguindo todas as orientações
prescritas, até o momento de devolução das aves crescidas à Sadia.

Esse sistema cresceu e necessitou de uma estrutura específica para dar assistência
a esses produtores. Assim, a Sadia criou estrutura com equipamentos e
profissionais especializados que se ocupavam da importação das avós, cuidava das
matrizes e prestava assistência técnica.

Para acompanhar o desempenho dos parceiros que estão no campo, cuidando da
criação das aves que servirão de matéria-prima, a companhia tem a figura do
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extensionista que são funcionários responsáveis por levar informação e treinamento
aos parceiros integrados e estabelecer uma relação de confiança.

O bom desempenho da cadeia produtiva do frango é totalmente dependente da
produção de milho e de soja. Conforme informações obtidas em entrevista, esses
produtos são adquiridos no mercado através de contratos que a Sadia estabelece
durante o período de plantio da safra. Assim, é possível estabelecer seus preços,
independentemente, do valor do produto no mercado internacional e garantir o
abastecimento com ganho logístico, uma vez que o produto já está no país.
Em seguida, esses produtos seguem para as fábricas de rações que processam as
matérias-primas, levando seu produto final às granjas de aves. A produção de aves
ocorre a partir de um estudo genético apurado das linhas, os chamados avós
(primeira geração) até a produção de matrizes (segunda geração), as quais são as
produtoras dos ovos que gerarão os frangos a serem consumidos no mercado
(terceira geração).

Os ovos são enviados aos incubatórios onde serão incubados até o nascimento dos
pintos. Estes são enviados aos integrados quando estiverem com um dia de vida. Os
integrados são os responsáveis pela criação e crescimento dos pintos até o ponto de
abate. Após o período de crescimento, os frangos são levados aos frigoríficos, onde
serão abatidos, cortados e embalados. Em seguida, estes produtos passam pela
industrialização. Após o processo de industrialização, o produto final pode seguir
para três canais distintos: mercado externo, centros de distribuição ou redes de
supermercados.

Assim, temos a visão integrada do processo de industrialização e distribuição do
frango, representado na figura 3:
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Figura 3 – Cadeia Produtiva de Carnes

Fonte: RA BRF, 2010

A empresa mantém parcerias com 10 mil produtores rurais integrados de criação de
aves e suínos, contribuindo para a geração de empregos e renda no campo, o que
lhe garante o fornecimento de matéria-prima de origem sanitária controlada.

c)

Inovação

A importância dada à inovação pode ser observada a partir dos anos 60, quando a
Sadia investiu grandes recursos na atualização de seu parque tecnológico. Em 1964
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foi criada a primeira unidade industrial de carnes e derivados fora de Concórdia, em
São Paulo, onde foi lançado o hambúrguer Sadia.

Em 1974, lançou o peru temperado que constitui um dos maiores sucessos da
empresa. A carne de peru não tinha uma boa aceitação no mercado devido a sua
textura seca. Inspirado no modelo americano (peru injetado com manteiga) criou o
peru pré-temperado, acabando com o problema. Com esta inovação, a empresa
assumiu a liderança no mercado de carne de peru com 75% do total do mercado
nacional.

Em 1977, a Sadia implementou o seu primeiro complexo destinado à pesquisa
aplicada para o desenvolvimento genético, com cerca de mil funcionários de nível
técnico e superior de especialidades como agronomia, zootecnia, engenharia
florestal, computação e administração.

Seu objetivo inicial era implantar granjas de suínos e frangos mas, paralelamente,
passou a desenvolver trabalhos de pesquisa sobre rações, sementes, uso do solo,
variação das culturas e técnicas de pastagens e reflorestamento. Entretanto, sua
principal contribuição foi o melhoramento genético para o desenvolvimento de linhas
puras e mais produtivas, produzindo conhecimento e experiências para as demais
unidades da Sadia e seus integrados, tornando-se um centro de excelência
tecnológica (SADIA 50 ANOS, 1994).

No final dos anos 70, a gordura animal começou a perder lugar para as gorduras
vegetais e a empresa iniciou a industrialização de soja, o que contribuiu para a
redução dos custos de criação de animais para abate. Assim, a Sadia inaugurou
uma fábrica de margarinas e, anos depois, seria a primeira a comercializar pratos
prontos à base de soja no mercado brasileiro, com a linha “Sadia Vita Soja”.

No final da década de 80, a empresa possuía vários tipos de negócios (carne
animal, biotecnologia, melhoramento genético, soja) em diferentes estados (Paraná,
Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo). No final da década de
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80, a Sadia lançou produtos embalados a vácuo, que garantiam maior prazo de
validade.

Nos anos 90, a empresa se retirou do mercado de carne bovina e soja,
concentrando-se na produção e distribuição de alimentos industrializados,
congelados e resfriados. No final da década, foi o primeiro abatedouro-frigorífico a
obter as certificações ISO 9001 e ISO 14001 para todo o parque fabril, composto por
12 fábricas instaladas em sete estados. Ainda em 1999, ela adquiriu a Granja
Rezende, tradicional centro de excelência em genética e produção avícola e
suinícola, situada em região privilegiada para a expansão dos negócios no CentroOeste.

A empresa, já consolidada no mercado de aves e suínos, diversificou os negócios
para o nicho de mercado de sobremesas, numa estratégia que visava abandonar o
rótulo de agroindústria para ser conhecida como uma empresa de alimentos. Em
1999, comprou a empresa de sobremesas congeladas Miss Daisy. De 12 tipos de
produtos em 2001, passou para mais de 30 em 2005. A divisão de sobremesas
representava, em 2004, 7% das vendas de congelados da empresa, e as vendas
para restaurantes (food service) representavam 30% do total, além de servir como
termômetro das preferências do consumidor (D´AMBROSIO apud LOPES, 2006).

Muitas vezes a inovação chega através de uma interação entre P&D e Marketing. É
o caso das variações de nugget. A área de Marketing detectou a necessidade de um
portfolio mais extenso, para atrair mais clientes. Através de pesquisa de mercado
com diversos sabores, foram criados os nuggets crocantes e os recheados. Também
as inovações incrementais em processo assumem um papel importante na empresa,
sendo as mais recentes voltadas à automação de equipamentos e melhoria da
qualidade e do desempenho.

Outro exemplo de inovação é o hot pocket, lanche recheado elaborado com massa
fina e macia, apresentado em seis versões: queijo, presunto, queijo e presunto,
palmito, calabresa e requeijão, e peito de peru e requeijão. Embalado
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individualmente, combina papel cartão com filme flexível, resultando na criação de
um produto que não existia no mercado. A nova embalagem suporta uma grande
variação de temperatura, indo direto do freezer para o forno de microondas, e está
pronto em 2 minutos. Este produto ganhou o prêmio de melhor lançamento do país
em 2006, pelo júri do Salão Internacional da Alimentação (SIAL), e o principal
quesito da avaliação foi a inovação do produto, mas também foram avaliadas sua
distribuição, preço, campanha publicitária e tempo de vida, comprovado pelo
lançamento de novos sabores. O produto da Sadia venceu 7 concorrentes nacionais.
Em design de produto, além do hot pocket, a Sadia inovou nos pratos prontos, nas
pizzas congeladas e no cardápio completo.

4.3.2 Adaptação

Nesta segunda categoria estão incluídos os subitens relacionados às adaptações
realizadas pela Sadia com o objetivo de atender a novos mercados, com ênfase às
estratégias junto ao Oriente Médio, sendo eles: a) Ambiente Social; b) Ambiente
Legal; c) Marca Sadia.

a)

Ambiente Social – exportações para o Oriente Médio

Aproveitando as condições analisadas na primeira categoria e considerando os
investimentos realizados nas regiões do Sul e Sudeste do Brasil, a Sadia conseguiu
produzir o suficiente para atender à demanda do mercado interno e ter produção
excedente de carne de frangos. Esse fator foi um importante estímulo para as
vendas externas e, naquela ocasião, um grande importador de carne de frango do
Oriente Médio procurou a Sadia porque enfrentava problemas com seus
fornecedores europeus. A empresa vislumbrou no Oriente Médio a possibilidade de
escoamento de sua produção. Começava a ser construída a história de sucesso
contada neste trabalho.
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Figura 4 – Frango halal embalado

Fonte: cedido pelo Acervo Histórico Sadia

Na segunda metade da década de 70, além do excedente de produção, outro fator
estimulou o crescimento das exportações: o interesse oficial no crescimento das
exportações em vista da geração de dividas em moeda forte para o equilíbrio das
contas externas. Assim, os governos de Ernesto Geisel (1974-79) e João Figueiredo
(1979-85) apostavam nas exportações, tanto que as primeiras exportações para o
Oriente Médio, em 1975, receberam um pequeno subsídio (SADIA 50 ANOS, 1994).
Após três anos, a Sadia já era grande exportadora de frangos para o Kuwait, Barein,
Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita.
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Figura 5 – Caminhão em frente à Mesquita – Oriente Médio, anos 1980

Fonte: cedido pelo Acervo Histórico Sadia

Em se tratando dos aspectos econômicos, o mundo árabe poderia ser um grande
mercado consumidor porque nesta região encontram-se três dos países mais ricos
do planeta: o Qatar, o Kuwait e os Emirados Árabes onde está localizado o escritório
da Sadia, na cidade de Dubai.

Figura 6 – Mapa com os 3 países mais ricos do planeta

Fonte: Revista Integração, n. 223 – cedido pelo Acervo Histórico Sadia
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O resultado positivo foi fruto da adaptação de produtos para atender ao Oriente
Médio no que se refere ao entendimento, respeito e disposição para a produção de
acordo com as exigências de uma religião.

Outra estratégia de adaptação ocorre quando a empresa pesquisa e descobre
diferenças, por exemplo, no paladar de determinado mercado. Esse processo de
adaptação foi utilizado pela Sadia para atender aos consumidores asiáticos que
possuem paladar diferenciado e exigem temperos muito específicos (Integração, n.
223). A pizza apimentada é bem aceita em diversos países mas não é produzida
para o mercado brasileiro. Da mesma forma, a Inglaterra recebe um empanado com
sabor de sálvia com cebola e o útero de porca é exportado para Hong Kong e
Cingapura, onde é considerado uma iguaria. As diferentes preferências no paladar,
também levaram a Sadia a montar uma mini-fábrica na Holanda para atender o
mercado europeu. Essa unidade da Sadia receberia o frango in natura do Brasil e
comercializaria com temperos específicos. Além disso, para atender a outra
característica daqueles mercados, essa fábrica também utilizaria embalagens
menores do que as utilizadas no Brasil (Integração, n. 215).

Treinamento aos funcionários e cuidados especiais com as aves fazem com que a
Sadia seja capaz de exportar, anualmente, cerca de 95 toneladas de pés de frangos
para a China e diversos países do extremo oriente (Integração, n. 216). Uma equipe
de marketing elabora documentos ricos em detalhes, inclusive com fotos,
descrevendo as especificações de qualidade dos pés de frango que devem ser
macios, sem calos e com ossos inteiros.

Todas as formas de adaptações bem sucedidas contribuíram para que a Sadia
encerrasse 2008 com 628 clientes no mercado externo, realizando 1,2 milhão de
embarques e vendas superiores a US$ 3 bilhões (RA SADIA, 2008).
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b)

Ambiente Legal – normas e controles

Os produtos exportados possuem rígidos controles sanitários durante o processo de
fabricação. A qualidade da ração e a temperatura dentro das fábricas são alguns dos
controles de processos utilizados para atender às normas internacionais de
vigilância sanitária. Países europeus e o Japão exigem normas mais rígidas, como o
rastreamento da cadeia alimentar dos animais abatidos.

Assim, para que os produtos Sadia cheguem na mesa de muçulmanos, ingleses,
franceses ou alemãs, é necessário que eles sejam fabricados de acordo com as
normas de cada país. Isso também pode ocorrer quando há o fornecimento de
produtos para uma empresa que tem suas próprias regras de controle e qualidade. A
rede McDonald`s, que é um dos seus principais clientes globais desde 2002,
periodicamente, inspeciona cada unidade produtiva da Sadia. Em 2008, as unidades
da Sadia em Chapecó, Concórdia, Toledo e Várzea Grande, atingiram o grau
máximo nos padrões British Retail Consortium – BRC, International Food Standard –
IFS, Certificadora EFSIS – European Food Safety Inspection Service e McDonald’s
(Integração, n.222).
Figura 7 – Embalagem de hamburguer de frango halal

Fonte: cedido pelo Acervo Histórico Sadia
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Especificamente no que se refere a certificação halal, comitês internacionais
acompanham os procedimentos que ocorrem dentro das plantas da Sadia que
produzem para abastecer o Oriente Médio. A certificação acontece com a emissão
de um certificado de origem assinado pela autoridade islâmica que acompanhou o
abate halal e cada embarque de produtos halal deve ser acompanhado de um
certificado assinado pelo inspetor autorizado, certificando que acompanhou o
processo e reconhece aquele produto como halal – ANEXO 1.

Além disso, um selo apresentado em cada embalagem indica que o processo
produtivo respeitou os princípios determinados no Alcorão.

Figura 8 – Embalagem de hamburger halal

Fonte: cedido pelo Acervo Histórico Sadia

Com esses esforços, as principais regiões importadoras de produtos da Sadia foram
o Oriente Médio e a Europa, sendo o Oriente Médio o mercado que mais apresenta
crescimento (RA SADIA, 2008).
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c)

A Marca Sadia

No setor de industrializados, a Sadia é líder brasileira e a sexta maior exportadora
do país em 2008. Além disso, é uma das 40 maiores empresas brasileiras e uma
das maiores empresas de alimentos da América Latina. Em 2004, foram abatidos
550 milhões de frangos, 626 milhões em 2005, 644 milhões em 2006 e 724 milhões
em 2007. E, 2008, 813 milhões de frangos abatidos representaram 40% das receitas
da empresa, ficando atrás apenas dos 48% do setor de industrializados.

No mercado doméstico tem um portfólio de cerca de 700 itens, que são distribuídos
para aproximadamente 300 mil pontos-de-venda. Para o mercado externo, exporta
perto de 250 produtos para 92 países. A Sadia lança entre 60 e 90 novos produtos
por ano, e atende 125 mil clientes corporativos. Com índice médio de 40%, é a
marca mais lembrada e também é considerada a marca mais valiosa do setor
brasileiro de alimentos, pela consultoria Interbrand. Também se classifica entre as
maiores empregadoras brasileiras, de acordo com o ranking Melhores & Maiores, da
revista Exame, com 60.580 funcionários ao final de 2008 (RA SADIA, 2008).

A empresa tem uma marca forte e conhecida dos consumidores, pois já é
pronunciada em 21 idiomas. No entanto, grandes diferenciais dos produtos Sadia no
exterior estão relacionados à competitividade e à customização de produtos. Em
1996, a empresa definiu a estratégia de aumentar a participação dos produtos de
maior valor agregado na vendas, com o objetivo de reforçar seu posicionamento
como empresa capaz de satisfazer às diversas necessidades do consumidor e se
proteger das oscilações típicas dos mercados de commodities.

No mercado do Oriente Médio, incluindo os Emirados Árabes Unidos, Arábia
Saudita, Kuwait, Iraque, Jordânia, Catar, Oman, Bahrein, Líbano e Egito, os
produtos mais procurados ainda são os frangos inteiros e em partes. Com o objetivo
de tornar mais conhecidos os produtos fáceis de preparar, em setembro de 2009,
período de volta às aulas no Oriente Médio, a Sadia desenvolveu uma nova
campanha publicitária modernizando a galinha mascote (Integração, n. 228).
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Figura 9 – Galinha-mascote da Sadia

Fonte: Integração, n. 228 – cedido pelo Acervo Histórico Sadia

Após uma oferta hostil de compra da Perdigão em 2006, recusada pela concorrente,
uma fusão entre as empresas foi decidida no mês de maio de 2009. O objetivo
principal é capitalizar a Sadia após as perdas financeiras sofridas em 2008. Uma
estratégia já definida é usar a marca Sadia, por ser sinônimo de tradição, como
avalista dos produtos da empresa e o modelo de gestão da Perdigão, que é uma
marca sinônimo de eficiência.

Em maio de 2009, foi celebrado um Acordo de Associação entre a Perdigão e a
Sadia, que resultou na criação da BRF Brasil Foods S.A. Esta associação é uma das
principais operações do ano no mercado de capitais e consolidou-se como um
marco definitivo na trajetória da indústria de alimentos brasileira e mundial.

O passo inicial do processo, que culminou com a criação da maior empresa global
de proteínas em valor de mercado, foi a alteração da denominação social da
Perdigão, que passou a se chamar BRF Brasil Foods S.A. e teve sua sede social
deslocada de São Paulo (SP) para Itajaí (SC). A bem-sucedida estruturação
societária por permuta de ações foi realizada em duas etapas: a primeira aconteceu
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em julho, com a incorporação das ações da HFF Participações S/A, que detinha a
maioria das ações ordinárias de emissão da Sadia.

Em agosto, foi efetivada a segunda etapa societária com a incorporação das ações
ordinárias e preferenciais da Sadia pela BRF. Em linha com as boas práticas de
governança corporativa adotadas pela BRF, o estatuto social da Companhia foi
alterado, o que culminou com a definição de uma nova estrutura para o Conselho de
Administração, que passou a ser conduzido por dois co-presidentes.

Assim, a BRF reúne mais de 100 mil funcionários, tem receita bruta de R$ 24,4
bilhões, exportações anuais da ordem de R$ 9,1 bilhões e um parque industrial com
63 unidades de produção. É a maior companhia de industrializados e congelados do
Brasil e maior exportadora mundial de aves.

4.4

Mercado Halal

Neste estudo de caso foram considerados outros aspectos importantes sobre o
mercado de produtos halal, tais como: a) a concentração de muçulmanos em
diversos países; b) a preferência por produtos halal mesmo pelos não-muçulmanos;
c) a existência de produtos halal em diversos segmentos.

Atualmente, estima-se que existem 9 milhões de muçulmanos vivendo na América
do Norte, 20 milhões na Europa, 300 milhões na África, 200 milhões no Oriente
Médio, 800 milhões na Ásia e 3 milhões na América Latina. Esses números formam
um imenso mercado de produtos certificados halal, que inclui 1,3 bilhões de
muçulmanos vivendo em 112 países (GAH, 2010). Diante desses números,
podemos concluir que há mercado para produtos halal em diversos países do
mundo, esses produtos não devem ficar restritos ao Oriente Médio.

Os produtos halal não estão concentrados somente no segmento alimentício,
também há mercado para produtos farmacêuticos, cosméticos, acessórios em couro
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e serviços, por exemplo. Vislumbrando esse mercado, em março de 2008, o WalMart inaugurou na cidade de Dearborn, nos Estados Unidos, sua primeira loja
concebida inteiramente para atender o público muçulmano. O novo supermercado
possui 550 tipos de artigos como CDs de músicas árabes, cosméticos cuja fórmula
não contém ingredientes proibidos (como gordura de porco) e carnes de animais que
foram sacrificados segundo as regras sagradas do Alcorão, além disso, na equipe
de funcionários há 35 atendentes com fluência no idioma árabe.

Figura 10 – Prateleiras com produtos halal

Fonte: cedido pelo Acervo Histórico Sadia
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Figura 11 – Embalagem de lasanha halal

Fonte: cedido pelo Acervo Histórico Sadia

Ao inaugurar sua unidade islâmica, o Wal-Mart, empresa profundamente identificada
com o modo de vida americano, tenta responder a uma expectativa de mercado.
Dearborn, com 100.000 habitantes, está localizada em Michigan, estado que reúne
uma comunidade de 500.000 seguidores do islamismo, uma das maiores
concentrações de fiéis fora do Oriente Médio. Em diversas outras lojas, o Wal-Mart
já possui prateleiras destinadas aos produtos halal. A operação faz parte de um
plano do Wal-Mart de criar pontos-de-venda que sejam capazes de estabelecer uma
forte identificação com a comunidade onde suas lojas estão inseridas.

Da mesma forma, em algumas de suas lojas nos Estados Unidos, o McDonald`s
possui itens especiais como o McNuggets de frango halal. A rede de loja de móveis
Ikea, oferece peças de decoração para o Ramadã que é o principal feriado religioso
do islamismo. Na carteira de serviços de instituições como HSBC, Citi, Barclays e
American

International Group,

já existem

serviços

voltados

para

clientes

muçulmanos isso porque, a cobrança de juros configura o grave pecado da usura.
Para não ferir esse preceito, as instituições financeiras combinam com os clientes a
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margem de lucro que receberão por essas operações de empréstimo. Assim, perdas
e ganhos são compartilhados. Além disso, é vetado investir em companhias
envolvidas nos mercados de bebidas, fumo e jogos de azar.

4.5

Análise do estudo de caso e discussão sobre os resultados obtidos

O desempenho positivo de muitas empresas no mercado externo pode ser explicado
pela preocupação em atender as necessidades daquele mercado, adaptando seus
produtos e suas estratégias de comunicação. No caso específico da Sadia, a
adaptação se deu através do entendimento de que se tratava de uma oportunidade
de mercado, da disposição da empresa em conhecer os valores religiosos dos
muçulmanos e, finalmente, da estratégia de produzir de acordo com as regras do
Alcorão. Sem intensificar seus negócios a partir da internacionalização de suas
fábricas, a Sadia desenvolveu uma estratégia própria, justificada pelas vantagens
competitivas do Brasil.

Figura 12 – Esquema de produção halal

VANTAGENS
COMPETITIVAS
DO BRASIL

PRODUTO
ESPECÍFICO
HALAL

Grãos
Água
Clima
Solo fértil
Rede de Integrados

Variável
moderadora
Variável
independente

Regras e valores
da religião
islâmica

Variável
dependente

Fonte: Elaborado pela autora
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No quadro acima podemos observar um esquema de produção convencional de
carne de frango onde são aproveitadas as vantagens competitivas do Brasil,
chamadas de variáveis independentes, tais como: água em abundância e solo fértil
capazes de aumentar a oferta de grãos necessários para a alimentação das aves,
além do clima favorável e uma rede de integrados treinados para abastecer a
empresa com produtos de qualidade. Esses fatores já seriam capazes de
proporcionar competitividade à empresa, porém, a decisão de atender às normas e
valores da religião islâmica, transformou o processo produtivo da Sadia,
caracterizando o produto final como carne de frango halal, e abriu as portas para um
novo mercado.

O caso da SADIA mostra que empresas inovadoras podem ser bem sucedidas no
mercado internacional, mesmo sem possuir instalações próprias de produção. A
exportação pode ser uma estratégia de sucesso, especialmente quando a
organização da cadeia produtiva, qualidade dos fornecedores, solo, condições
climáticas favoráveis e controle sanitário, forem significativos. Neste caso, não há
necessidade de percorrer todos os estágios do processo de internacionalização.

Ainda fazendo referência às vantagens competitivas do Brasil, citamos a rede de
integrados como exemplo de aporte favorável citado por Castells (1999a), inclusive
afirmando tratar-se de uma evolução natural das empresas multinacionais.

Não foi verificado que a implantação de procedimentos diferenciados para o abate
halal, é contrário a algum princípio imposto por outra religião ou qualquer outro valor
cultural. Ao contrário, procedimentos que visam garantir o bem-estar do animal já foi
motivo de manifestações na sociedade, tanto que a rede de fast-food KFC, em
vários países, chegou a ser alvo de protestos contra seus procedimentos de
amontoar e causar grande dor e sofrimento às aves, durante o abate. Diante desses
protestos, imediatamente, McDonald’s e Burger King começaram a financiar
pesquisas e contratar pessoas especializadas em bem-estar animal para ajudá-los a
desenvolver novos padrões de criação e de manejo, com o objetivo de assegurar o
tratamento adequado aos animais.
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A partir das pesquisas realizadas com o objetivo de compreender os valores da
religião islâmica e, principalmente, a partir da entrevista realizada com Sr. Dib, foi
possível verificar que o mercado de produtos halal pode ser promissor para diversas
empresas à medida que se verifica a importância desse mercado, tanto em número
de consumidores, quanto em diversidade de localização. Foi verificada a tendência
de espaços direcionados exclusivamente para produtos halal em diversos
supermercados, um supermercado direcionado especificamente para estes produtos
e diversos restaurantes com pratos halal.

Diante de processos e produtos, muitas vezes, tão iguais, esses fatores,
possivelmente, estejam demonstrando que estamos diante de um novo mercado e
de novas possibilidades. Valendo-nos dos conceitos utilizados no desenvolvimento
do tema competitividade, desenvolvido neste trabalho, aproveitamos as teorias de
Porter (1986) para enfatizar a importância de investir em eficácia operacional e,
conforme Barlett e Ghostal (1986), o aproveitamento da análise ambiental como
fonte rica de aprendizado.

Finalmente, as informações obtidas no estudo de caso demonstraram que a Sadia
sempre atuou de maneira estritamente estratégica e comercial diante desse
mercado. Sem haver qualquer tipo de preferência à religião islâmica por parte de
seus dirigentes ou acionistas, fica reforçado o conceito de adaptação para respeito
às diferenças e aproveitamento de uma oportunidade de mercado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No estudo desenvolvido, foi possível observar que o fator propulsor para levar a
Sadia ao aproveitamento da oportunidade de fornecer ao Oriente Médio, se deu a
partir da produção excedente, fruto do seu poder de barganha e da rede de
fornecedores – chamados de integrados.

Retomando a análise dos números do comércio exterior e do desempenho das
exportações brasileiras de carne de frango, ambos apresentados no primeiro
capítulo desta dissertação, pode-se concluir que a decisão de adaptação do produto
halal têm contribuído para o desempenho positivo das exportações brasileiras, a
geração de divisas, empregos e impostos, além de contribuir para o fortalecimento
das relações internacionais do Brasil.

Através dos estudos acerca dos valores religiosos foi possível constatar que viver
em conjunto em uma sociedade pluralista significa negociação e conciliação de
interesses “naturalmente diferentes”. Valendo-nos das palavras de Castells (1999b),
“não se trata de detestar ou desejar que isso desapareça; pluralidade traz benefícios
muito maiores que os desconfortos e inconveniências”. Amplia os horizontes da
humanidade e multiplica as oportunidades. Entretanto, as diferenças devem ser
entendidas e respeitadas a partir de uma análise ambiental capaz de identificá-las.

Na expectativa de desempenhos positivos como foi verificado nas exportações de
carne de frango brasileira para os consumidores muçulmanos, mais empresas
podem investir na adaptação de seus produtos e/ou serviços, considerando que os
valores religiosos ainda guardam importantes particularidades. Empresas em busca
de ferramentas capazes de proporcionar diferenciação perante a concorrência
podem encontrar terreno fértil.

Questões relacionadas aos valores da sociedade ainda devem ser objeto de muitos
estudos, entretanto, por hora, podemos concluir que, análises ambientais devem
considerar o respeito aos valores daquela sociedade, pois, ao contrário dos
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argumentos que buscam discutir a padronização dos hábitos, valores e gostos,
temos questões enraizadas em determinadas sociedades que continuarão sendo
preservadas, dentre elas a religião.

Retornando à questão da pesquisa, onde esperávamos saber como as empresas
adaptam seus produtos para atender aos valores religiosos que influenciam o
consumo, identificamos que a Sadia adaptou operações para adequá-las às normas
do abate halal, pois, desde o início, houve a compreensão de que se tratava de um
valor essencial para os adeptos do islamismo. Esse reconhecimento permitiu acesso
ao mercado e às novas oportunidades.

Encerramos esta dissertação sem a pretensão de esgotar as reflexões acerca do
assunto e, por reconhecermos certos limites na pesquisa realizada, sugerimos que
novos estudos sejam desenvolvidos.
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