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RESUMO

Foram comparadas duas unidades de
produção de frangos de corte, uma no município
de Videira-SC e outra no município de Rio Verde-
GO (Brasil). A coleta de dados foi feita a partir de
entrevistas com gerentes tomadores de decisão
e de questionários com integrados das duas
regiões. O novo modelo de produção localizado
em Rio Verde apresentou maior competitividade,
em função de estabelecer integração com uma
menor quantidade de integrados classificados
como médios e grandes produtores, com maior
capacidade de alojamento por granja e por galpão,
utilizando tecnologia 100 p.100 climatizada.
Observou-se também que são mais dependentes
da renda avícola, tanto para compor a renda
familiar como também para pagar os finan-
ciamentos assumidos.

SUMMARY

Two units of broiler production were
compared, one in the municipal district of Videira-

SC and the other one in the municipal district of
Rio Verde GO (Brazil). The data collection was
made through  interviews with managers who
take decision and questionnaires with integrated
from the two regions. The new model production
located in Rio Verde presented larger compe-
titiveness, in function of established integration
with a minor quantity of classified integrated like
mediums and big producers, with larger lodging
capacity for farm e for shed, using technology
utilization 100 percent acclimatized. It also
observed that there are more dependent of the
income poultry, so much to compose the family
income as well as to pay financiamentos assumed.

INTRODUÇÃO

Recentemente têm-se observado
grandes mudanças de ordem espacial
na avicultura de corte brasileira. As
grandes agroindústrias líderes no mer-
cado brasileiro tradicionalmente insta-
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ladas na região Sul tem expandido suas
atividades implantando novas unida-
des de produção na região Centro-
Oeste. Dentre os estudos feitos, se-
gundo França (2000), vários aspectos
tem justificado essa expansão, os mo-
tivos vão desde incentivos fiscais,
oferecidos pelos governos estaduais,
existência de financiamento de longo
prazo até a abundancia de matérias-
primas para fabricação de rações.

As novas plantas instaladas no Cen-
tro-Oeste são bastante diferentes
daquelas tradicionalmente encontra-
das na região Sul, para França (2003)
as maiores diferenças estão relaciona-
das à tecnologia e escala de produção.

Existem evidências de que o novo
modelo de produção seja mais compe-
titivo que o tradicional da região Sul,
entretanto não existem estudos em nível
de granjas, comparando unidades de
produção nas duas regiões.

Neste estudo foram comparadas
duas estruturas de produção de frangos
de corte, qual seja, o modelo tradicio-
nal no município de Videira-SC com o
novo modelo recentemente implanta-
do em Rio verde-GO (Brasil).

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados foram obtidos por meio de
questionários preenchidos pelos inte-
grados e de entrevistas com gerentes
tomadores de decisão a respeito das
atividades da integradora, nos muni-
cípios de Videira-SC e Rio Verde-GO.
Optou-se por questões abertas nas
entrevistas, onde o gerente tomador de
decisão informou os dados numéricos
e informações que considerasse rele-
vante e nos questionários foram utili-

zadas questões fechadas visando
viabilizar a coleta de dados de maior
quantidade de integrados.

O tamanho da amostra foi 678,
sendo 78 integrados produtores de
frangos de corte no Centro-Oeste e
600 no Sul, foram pesquisados 42 inte-
grados, de um total de 78, no município
de Rio Verde na região Centro-Oeste
e de 104 integrados de um total de 600
no município de Videira, na região Sul.
Esse retorno de questionários permitiu
trabalhar com um nível de confiança
de 95 p.100, erro máximo permitido
igual a 5 p.100 nas duas regiões sendo
que os valores de p para os municípios
de Rio Verde e Videira foram de 94
p.100 e 91,4 p.100, respectivamente.

Para classificação dos produtores
foram utilizados os critérios de
enquadramento no Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Centro-Oeste
(2002), para efeito de financiamentos.
O cálculo da renda bruta foi feito a
partir dos dados da produção agro-
pecuária total da unidade de produção.
Para isto foram utilizadas as referên-
cias de preço de produtos agrope-
cuários do banco do Brasil. Foi solici-
tada ao produtor rural a relação de
todas as modalidades de produção,
quantidade produzida, unidade de me-
dida, unidade de tempo, viabilizando o
calculo de classificação do produtor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dois locais pesquisados utili-
zavam o sistema de integração em 100
p.100 das granjas e 85,7 p.100 do total
dos médios e grandes produtores
estavam localizados no município de
Rio Verde, contra apenas 14,3 p.100
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em Videira. Houve uma maior partici-
pação da renda avícola na renda total
dos integrados, no novo modelo de
produção, de acordo com a pesquisa
55 p.100 do total dos integrados das
duas unidades estão em Rio Verde e
têm renda oriunda da atividade avícola
acima de 76 p.100.

Quanto ao tipo de tecnologia,
observou-se que as tecnologias ma-
nual e automatizada estavam presen-
tes exclusivamente no município de
Videira-SC, sendo que somente 0,96
p.100 dos galpões desta região tinham
tecnologia climatizada. Em relação ao
município de Rio Verde, observou-se
que 100 p.100 dos galpões pesquisados
estavam dotados de tecnologia clima-
tizada.

Segundo um dos gerentes da em-
presa, a homogeneidade tecnológica
do novo modelo de produção permitiu
aumento na eficiência do controle da
produção e melhorou significativamente
a gestão das granjas pela integradora.
Se não fosse definido o padrão tecno-
lógico, existiriam várias combinações
de tecnologias sendo utilizadas, de
maneira semelhante ao que acontece
na região Sul.

Um aspecto polêmico que deve ser
considerado é a questão da depen-
dência, pois segundo vários autores, os
conflitos de se trabalhar com médios e
grandes produtores poderia criar
instabilidade no novo modelo de
produção. Na opinião de Saboya (2001),
o sistema de integração no Centro-
Oeste experimentaria um novo desa-
fio, já que as parcerias estavam sendo
feitas com médios e grandes produ-
tores, dotados de elevado poder de
barganha (por ter outras fontes de
renda), visão empresarial e serem for-

mados por um número reduzido de
integrados, com estruturas tecnológi-
cas bastante parecidas.

Cleps Júnior e Pelegrini (2000),
também concordaram que a depen-
dência da integradora diminuiria em
função desses integrados terem outras
fontes de renda e apresentarem maior
poder de barganha e isso na prática
significaria o surgimento de nova for-
ma de negociação, bem diferente
daquela feita com pequenos integra-
dos.

Entretanto a pesquisa mostrou que
55 p.100 daqueles integrados cuja ren-
da  avícola representou mais de 76
p.100 da renda total eram médios e
grandes produtores. Portanto, a
dependência da atividade cresceu
nessa nova forma de integração.

Essa dependência cresceu também,
em relação à especificidade dos ativos,
observou-se que se os integrados
tivessem interesse em mudar de
atividade, dificilmente eles conse-
guiriam adaptar os galpões para outras
finalidades, sendo este fato mais evi-
dente no novo modelo, por duas razões:
primeiro, porque os galpões foram fi-
nanciados e estão em fase inicial de
amortização e isso acorrerá ao longo
de 12 anos; e segundo, por que eles
aumentaram a dependência da renda
da atividade integrada, conforme foi
abordado anteriormente.

O aumento da escala permitiu
trabalhar com menos trabalhadores nos
aviários no novo modelo de produção.
Segundo os dados da pesquisa, em
média, um trabalhador (incluindo mão-
de-obra familiar e assalariada) cuida
de 9713 aves na região de Videira e
considerando o estoque de 7.671232
aves alojadas, são ocupadas 789
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pessoas. Se no Centro-Oeste fossem
utilizadas as mesmas tecnologias e
reproduzisse a mesma situação, seriam
ocupados 1024 tratadores para cuidar
dos aviários com 9.951531 aves aloja-
das. No entanto, foram ocupadas ape-
nas 285 pessoas em função de um
tratador cuidar de 34885 aves. Portanto,
a tecnologia adotada substituiu o equi-
valente a 739 trabalhadores nos
aviários.

Houve aumento da escala também
nos caminhões que suprem as granjas
com rações e coleta das aves para o
abate. A capacidade de transporte de
rações e frangos de corte passaram de
13 para 26 toneladas/caminhão e de
3131 para 7178 aves/caminhão, res-
pectivamente, no novo modelo de
produção. Dessa forma isso repre-
sentou uma economia no custo de lo-
gística equivalente a 22 caminhões para
transporte de rações e de 23 caminhões
para transporte de frangos de corte em
Rio Verde, incluindo evidentemente a
economia dos respectivos motoristas.

Mas o principal fator de custo de
logística que diminuiu do foi à
quantidade de integrados, que, se
reproduzisse em Rio Verde a mesma
estrutura de Videira, seriam nece-
ssários 704 integrados e não os 78
produtores existentes, permitindo a
otimização do fluxo de cargas.

CONCLUSÕES

O novo modelo de produção locali-
zado em Rio Verde apresentou maior
competitividade, em função de estabe-
lecer integração com uma menor
quantidade de integrados classificados
como médios e grandes produtores,
com maior capacidade de alojamento
por granja e por galpão, utilizando
tecnologia 100 p.100 climatizada.
Observou-se também que são mais
dependentes da renda avícola, tanto
para compor a renda familiar como
também para pagar os financiamentos
assumidos.
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