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RESUMO 
 

PAGANELA, Vicente Murilo. A Inovação na Cadeia Produtiva Avícola. Monografia 
(Graduação em Ciências Econômicas), Departamento de Economia e Relações Internacionais, 
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2019.  
 
A posição brasileira como protagonista na produção mundial de alimentos vai além da 
vantagem competitiva e comparativa do país. A avicultura é um dos setores que despontam 
como os mais significativos para a balança comercial e PIB agropecuário, e compreender 
como o setor está posicionado estrategicamente em relação à sua eficiência produtiva, permite 
fazer frente aos desafios competitivos externos, assim como as crescentes exigências 
qualitativas e de segurança alimentar demandadas pelo consumidor. 
Esse trabalho, a partir da pesquisa descritiva, caracteriza a cadeia produtiva avícola e seus 
mercados, identificando a dinâmica das inovações tecnológicas que se desenvolvem na cadeia 
produtiva avícola e a sua importância competitiva, destacando as inovações tecnológicas que 
foram e estão sendo utilizadas para manter o pais líder global, assim como as tendências 
futuras que direcionarão o posicionamento estratégico das empresas. 
 
Palavras chave: cadeia produtiva, avicultura, dinâmica tecnológica. 
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ABSTRACT 
 

PAGANELA, Vicente Murilo. Innovation in Poultry Production Chain. Thesis 
(Undergraduate Economics) – Department of Economics and International Affairs, Federal 
University of Santa Catarina. Florianópolis, 2019. 

 
 

The Brazilian position as a protagonist in world food production goes beyond the competitive 
and comparative advantage of the country. Poultry industry is one of the sectors that emerge 
as the most significant for the trade balance and agricultural GDP, and to understand how the 
sector is strategically positioned in relation to its productive efficiency, allows to face the 
external competitive challenges, as well as the increasing qualitative and food safety standards 
demanded by the consumer. 
The present paper, based on the descriptive research, characterizes the poultry production 
chain and its markets, identifying the dynamics of the technological innovations that develop 
in the poultry production chain, as well as its competitive importance, highlighting the 
technological innovations that were and are being used for maintain the country's leading 
global, as well as future trends that will guide the strategic positioning of companies. 
 
 
Keywords: productive chain, poultry production, technological dynamics. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

�

Nas últimas décadas observa-se que o fenômeno da globalização e da abertura comercial 

intensificou a competição em diversos mercados. A tecnologia da informação e da 

comunicação intensificou esse processo, diminuindo diversas barreiras de entrada à 

competição estrangeira, tornando os mercados mais disputados e a pressão de custos e preços 

mais significativas.  

E nesse contexto de modernização tecnológica, a estratégia de competição adotada pelas 

empresas para fazer frente a concorrência internamente e externamente é fator determinante 

para a sobrevivência daquelas, assim como diferencial estratégico para a liderança de setores 

chave da economia.  

A reconhecida importância do Brasil como parceiro na segurança alimentar de 

diversos países pelo mundo, advém da vantagem competitiva e comparativa que torna o país 

líder em diversas produções agrícolas e agropecuárias. A avicultura é um dos setores que 

despontam como os mais significativos para a balança comercial e PIB agropecuário. 

Atualmente, mais de 150 mercados são importadores da carne de frango. Pelos portos do país 

são mais de 4 milhões de toneladas embarcadas anualmente, quase um terço de tudo o que se 

produz no país, gerando divisas de U$S 3,6bilhões. (ABPA,2018).  

Por trás desta cadeia produtiva estão dezenas de agroindústrias que geram entre 

trabalhadores indiretos e diretos mais de 3,5 milhões de empregos. Só no campo, são mais de 

130 mil famílias proprietárias de pequenos aviários, que produzem em um sistema totalmente 

integrado com as agroindústrias exportadoras (ABPA,2018). 

Nas granjas brasileiras, a excelência tecnológica em genética, manejo, nutrição e 

ambiência garantiram saltos produtivos que colocaram o país como segundo maior produtor 

mundial de carne de frango, saindo de uma produção de 1,3 milhões de toneladas em 1980, 

para mais de 13 milhões de toneladas em 2018. (ABPA, 2018). 

Segundo Espindola (2008) a melhora dos índices zootécnicos foi considerável nos 

últimos 30 anos, impactando em redução de 40% na conversão alimentar – que significa a 
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máxima capacidade de transformação de cereais em carne no menor tempo possível de 

criação -  a redução da mortalidade em 30%, a diminuição da idade de abate de 63 dias para 

42 dias, e o aumento do peso médio final de 1,6kg para 2,4kg.  

Esse significativo avanço da produtividade resultou em menores preços ao consumidor 

ao mesmo tempo que se ampliou o consumo. Em 1988 o brasileiro consumia cerca de 

11,00/kg por habitante. Atualmente se consome cerca de 42,00 kg/hab, respondendo por cerca 

de 67% de toda a produção nacional (ABPA,2018).  

Observa-se, portanto, na cadeia produtiva avícola brasileira considerável ganho de 

produtividade a partir do avanço de diversas tecnologias ao longo da cadeia. O 

posicionamento estratégico da indústria em sua eficiência produtiva faz frente aos desafios de 

demanda, sanidade e crescentes exigências qualitativas do consumidor, ao mesmo tempo em 

que concorre globalmente com outros importantes produtores de frango. O fator diferencial 

dessa estratégia produtiva é a inovação tecnológica. A inovação é uma ferramenta essencial 

em um ambiente competitivo. Lemos (1999) afirma que quanto mais se conhecem as 

especificidades da geração e difusão da inovação, mais se sabe sobre a importância, para que 

as empresas e países reforcem sua competitividade na economia mundial. As empresas que 

investem em pesquisa e desenvolvimento têm maiores chances de gerarem inovações e 

obterem vantagens competitivas. 

Diante de tais evidências o presente trabalho busca investigar a importância das 

inovações tecnológicas como estratégia competitiva na cadeia produtiva avícola, e como se dá 

essa dinâmica de inovação. 

1. 2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 
Esse trabalho busca identificar a dinâmica das inovações tecnológicas que se 

desenvolve na cadeia produtiva avícola e sua importância competitiva. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

x Caracterizar os mercados de carne de frango no Brasil e no mundo 

x Caracterizar a cadeia produtiva avícola 

x Identificar as inovações tecnológicas e o progresso técnico que foram implementados 

na cadeia produtiva avícola nos últimos 20 anos. 
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x Identificar a dinâmica de inovação e as principais tendências tecnológicas de cada elo 

da cadeia produtiva avícola.   

�

1.1.3. Justificativa 

É notável a importância da cadeia produtiva avícola para o Brasil, que é líder na 

produção e exportação de frango, destacando-se frente a concorrência internacional. 

Investigar e compreender a estratégia das empresas brasileiras é importante para que se 

mantenha essa liderança. 

O objetivo de caracterizar e detalhar a cadeia produtiva avícola, tem o intuito de ampliar a 

visão sobre essa atividade e compreender o importante papel da inovação tecnológica, sua 

implementação, difusão e impactos produtivos, que vão além da vantagem comparativa inata 

na produção agropecuária.  

 

1.1.4 METODOLOGIA  

�

Segundo Barreto e Honorato (1998), a metodologia da pesquisa deve ser entendida como 

o conjunto detalhado e sequencial de métodos e técnicas científicas a serem executados ao 

longo da pesquisa com intuito de atingir os objetivos pré-estabelecidos.  

O presente trabalho pode ser classificado com uma pesquisa descritiva com o objetivo de 

identificar a dinâmica da inovação tecnológica da cadeia produtiva avícola. A pesquisa 

descritiva a partir de fontes secundárias, observa, registra, analisa e ordena dados, sem 

manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador (GIL,2002). Essas fontes secundárias 

de informação são relatórios escritos e publicados por órgãos governamentais ou não, livros 

publicados por autores que abordaram este assunto, jornais e revistas impressas ou 

disponíveis no ambiente da internet, artigos científicos e trabalhos de pesquisas que tratem do 

tema e estejam relacionados ao problema em questão. 

O intuito primordial de uma pesquisa do tipo descritiva é descrever as características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, sendo 

que algumas das pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de 
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relação entre as variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. Assim, o 

resultado é uma pesquisa descritiva que se aproxima da explicativa. (GIL, 2002) 

Para caracterizar os mercados de carne de frango no Brasil e no Mundo, foram 

consultadas as fontes de referência do setor, compiladas pelas associações de produtores, 

como a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o relatório anual emitido pelo 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e também diversas entidades que 

congregam as pesquisas na área. 

Na caracterização da cadeia produtiva avícola, descrevendo seu contexto histórico foram 

consultados os estudos realizados pela Associação Brasileira de Exportadores de Frango 

(UBABEF), assim como a referência de diversas pesquisas, teses e artigos clássicos que 

tratam da estrutura do setor e dos elos que o compõem.  

Na identificação das inovações, tendências e progresso técnico da cadeia produtiva 

avícola brasileira as principais fontes foram: as pesquisas e estudos realizados pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), e seus pesquisadores, além de artigos, 

pesquisas e revistas especializadas em avicultura.   

O presente trabalho é composto por cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta o tema 

de forma introdutória com uma breve contextualização, relatando sobre o problema levantado 

e determinando os objetivos que se espera alcançar. É apresentado também os motivos que 

levaram a desenvolver a pesquisa. Por fim foi abordado sobre a metodologia adotada, dessa 

maneira revelar os procedimentos que foram seguidos para que os objetivos da pesquisa sejam 

atingidos.   

O segundo capítulo, trata dos conceitos fundamentais segundo a qual o objeto de pesquisa 

é focado, mostrando as bases conceituais possíveis para a explicação de fenômenos e relações 

entre as variáveis.  O terceiro capítulo caracteriza os mercados de carne de frango no Brasil e 

no mundo e a cadeia produtiva avícola identificando os stakeholders do processo. O quarto 

capítulo mostra o processo produtivo nos segmentos de genética, nutrição, ambiência e 

sanidade dos animais e de abate e processamento e identifica as principais inovações 

tecnológicas que foram implementadas na cadeia produtiva avícola, assim como as tendências 

e dinâmica desse setor. O quinto capítulo compreende as principais conclusões da pesquisa, 

mostrando os objetivos alcançados, e as recomendações que foram consideradas necessárias 

no desenrolar do trabalho. 
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2 REFERÊNCIAS SOBRE OS CONCEITOS DE: INOVAÇÃO E CADEIA 
PRODUTIVA 

 
Este capítulo apresenta os principais conceitos que fundamentam a compreensão sobre a 
estrutura do setor avícola e sua dinâmica de inovação. Para tanto foram abordados conceitos 
básicos e visões sobre: inovação, sistemas agroindustriais e cadeia produtiva agroindustrial. 

2.1 INOVAÇÃO 

 
Para Schumpeter (1984), a inovação pode ser considerada como um processo que tem 

seu início a partir de uma ideia e se desenvolve até chegar ao mercado e, com isso, 

modificar a economia. De acordo com o autor, há diferentes tipos de inovação, entre elas: 

inovações de produto, inovações de processo, inovações organizacionais e inovações de 

marketing. 

Segundo o Manual de Oslo (OCDE 2005), uma inovação pode ser conceituada como: 

 

                                               [...] a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

                                            significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

                                            marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, no 

                                            local de trabalho ou nas relações externas (OCDE 2005). 

Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005) a validação de uma inovação ocorre quando 

esta é implementada e gera mudanças no mercado ou organização. Para a implementação de 

uma inovação há um conjunto de atividades e etapas: científicas, tecnológicas, 

organizacionais, financeiras e comerciais que podem ser por si mesmo inovadoras ou mesmo 

necessária para a implementação de inovações.   

Cada empresa ou organização constrói o seu modelo de inovação. Algumas têm 

projetos e objetivos claros de geração de inovação e introdução de novos produtos, e outras 

focam no melhoramento continuo de seus produtos, processos e operações. Segundo o 

Manual de Oslo (OCDE,2005) ambos modelos são considerados inovadores, pois a inovação 

pode ser caracterizada tanto como uma única mudança significativa, ou uma série de 

mudanças incrementais que gerem mudança significativa. 

O Manual de Oslo (OCDE,2005) diferencia quatro tipos de inovação: de produto, de 

processo, de marketing e organizacional. A inovação de produto é a introdução de um bem ou 

serviço novo ou significativamente melhorado. Essas inovações podem-se utilizar tanto de 
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novos conhecimentos ou tecnologias quanto novos usos ou combinações de conhecimento e 

tecnologia já existente. 

 Uma inovação de processo abrange técnicas, equipamentos e softwares utilizados para 

a produção de bens e serviços, e visam a redução de custos de produção ou de distribuição e 

melhorar a qualidade significativamente. Uma inovação de marketing tem como foco o 

consumidor e suas necessidades. Reposicionamento de produto no mercado, abertura de 

novos mercados com objetivo de aumento de vendas, mudanças no design do produto e 

abertura de novos canais de vendas, são formas de inovação no mercado buscando 

diferenciação. Inovação organizacional conforme o Manual de Oslo (OCDE,2005) refere-se a 

implementação de nova metodologia organizacional nas praticas de negocio da empresa, na 

organização do seu local de trabalho e nas suas relações externas. Todas com o intuito de 

melhorar o desempenho de uma empresa por meio da redução de custos administrativos ou 

custos de transação.  

A inovação pode ser: nova para a empresa, nova para o mercado e nova para o mundo. 

Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005) a inovação nova para a empresa é quando a 

mudança é nova para a empresa mesmo que já tenha sido implementada em outras empresas. 

Uma inovação é considerada nova para o mercado, quando uma empresa é a primeira a 

implementá-la em seu mercado. A inovação é nova para o mundo quando uma empresa é a 

primeira a introduzi-la considerando todos os mercados nacionais e internacionais. 

Existem também as inovações direcionadas aos setores em particular, como o 

agronegócio. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) citam, como exemplo, as fontes privadas de 

organizações industriais de mercado, assim como as vinculadas à agroindústria, entre 

outras. Assim, para que haja abertura para prática da inovação de fato, deve haver, 

consecutivamente o desenvolvimento de novas tecnologias e o esforço para que cheguem 

ao mercado. 

É interessante enfatizar a importância de distinguir invenção de inovação, uma vez 

que a primeira se refere à formalização de um processo, técnica ou produto inédito, onde, 

por outro lado entende-se que a inovação é a real aplicação prática de uma invenção, ou 

seja, a introdução e/ou comercialização no mercado (TIGRE, 2006). 

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008) as mudanças tecnológicas podem ser 

classificadas como incrementais, quando se realizam melhorias constantes em 
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tecnologias que já estão ofertadas no mercado, e radicais, quando se tem a introdução de 

novos produtos e/ou processos inéditos no mercado, evidenciando um maior impacto 

mercadológico em relação à incremental. Contudo, Tigre (2006) afirma que a inovação 

deve ser notada como sendo um processo contínuo que envolve a disposição de recursos, 

sendo esses de natureza financeira, material e intelectual.  

Pavitt (apud Dosi, 1988), classificou os setores segundo a origem da tecnologia, as 

necessidades dos usuários e as formas de apropriação das inovações, identificando quatro 

grupos de setores: 

• Fornecedores especializados: a inovação se relaciona com os produtos que entram 

como inputs de capital em outros setores; 

• Baseados em ciências: a inovação está diretamente associada aos novos paradigmas 

tecnológicos surgidos pelos avanços científicos; 

•Dominados por fornecedores: a origem das tecnologias são fornecedores de 

equipamentos e insumos, as empresas investem pouco em P&D, as inovações de processo são 

mais comuns e sua absorção está ligada à redução de custos e ao aumento da eficiência pelas 

empresas;  

• Escala intensiva: as empresas investem fortemente em P&D e produzem 

internamente boa parte do seu processo tecnológico. 

Assim sendo, a inovação pode ocorrer de diversas formas, em serviços, produtos, 

processos, marketing e organizacional. Essa pode ser nova para a empresa, o mercado ou até 

mesmo para o mundo, sendo que, pode ser radical ou incremental. Quando a inovação é 

radical ela rompe com o estado da técnica e passa a ser algo completamente novo, quando 

essa é incremental são melhorias em algo já existente. Para tanto, a inovação tem grande 

importância, e por meio dessa as empresas tornam-se cada vez mais competitivas. 

2.1.1 Estratégia competitiva e tecnologia  
�

Para as firmas, montar estratégias competitivas é essencial para a sobrevivência no 

mercado em que atuam, pois ajudam no planejamento de oportunidades e ameaças externas 

(TIGRE, 2006). A vantagem competitiva é associada diretamente aos processos inovativos. 

Com um elevado grau das habilidades e conhecimentos tecnológicos e desenvolvimento de 

novos produtos e processos é possível manter a posição da firma no mercado.  
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As estratégias tecnológicas fazem parte de um subconjunto das estratégias 

competitivas gerais. São definidas de acordo com os objetivos das firmas e se enquadram em 

seis diferentes tipos, conforme Tigre (2006).  

a) Estratégia ofensiva: Estratégia utilizada por empresas para lançar, no segmento da 

indústria que pretendem liderar tecnologicamente, produtos, serviços, processos de produção, 

logística, design de produto ou modelo de negócios totalmente inovadores. É necessário um 

ambiente intelectual e capital favorável para manter essa estratégia.  

b) Estratégia defensiva: Pode mesclar tecnologias amadurecidas com tecnologias de 

ponta para que a empresa possa se defender, pois é praticamente inviável manter 

constantemente uma estratégia ofensiva com produtos inovadores. As firmas também 

selecionam as tecnologias empregadas a fim de evitar incertezas. É uma estratégia cautelosa, 

pois os erros das empresas pioneiras são usados como exemplo para superar as empresas 

concorrentes.  

c) Estratégia imitativa: Estratégia que imita as inovações de empresas concorrentes, 

sem a intenção de dominar o mercado, mas apenas de não ser deixada para trás. Típica de 

países em desenvolvimento e muito favorecida pelo protecionismo governamental.  

d) Estratégia dependente: Um modelo de estratégia normalmente involuntário em que 

a empresa dependente assume papel subordinado a outras empresas parceiras, dependendo da 

inovação alheia. Tem objetivo principal de operar os equipamentos de forma eficiente, 

fabricar e comercializar produtos e serviços de terceiros ou comprar a tecnologia já pronta, 

por meio de licenças de uso, com o posterior pagamento de royalties sobre a venda do produto 

comercializado.  

e) Estratégia tradicional: Produtos sem alterações significativas ao longo do tempo, 

pois a demanda não exige ou porque são tradicionalmente artesanais e suas características 

seriam perdidas. As inovações acontecem geralmente na gestão da qualidade e na 

comercialização.  

f) Estratégia oportunista: Estratégia frequentemente utilizada em oportunidades 

especiais e caracterizada pela introdução rápida de produtos inovadores em nichos de 

mercado abertos temporariamente. Tigre (2006) finaliza ao dizer que as percepções tanto do 

ambiente externo quando do ambiente interno são essenciais para que as estratégias 

incorporadas resultem em sucesso. Articular os ambientes externos e internos à empresa, 
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enfatizando o acesso ao conhecimento torna-se um importante fator de sobrevivência das 

firmas no mercado.  

Segundo Santini (2006) a inovação é a estratégia de posicionamento da empresa no 

mercado para manter e ampliar sua liderança. Para a manutenção dessa liderança a busca 

proativa e constante da empresa pode ser tanto em inovações que rompam estruturas como em 

mudanças contínuas. A natureza do sistema capitalista dinâmico e não-estacionário 

impulsiona a firma a estabelecer a sua estratégia inovativa.  

2.1.2 A capacidade de absorção e a difusão das inovações 
�

Segundo Tigre (2006) o processo ao qual uma inovação é transmitida entre os agentes 

de um setor ou sistema caracteriza-se como difusão. O processo de difusão e o processo de 

inovação andam lado a lado e interagem entre si com a finalidade de gerar impacto 

significante no mercado. 

A capacidade de absorção reflete a habilidade de uma empresa usar o conhecimento 

externo. Segundo Santini (2006) há dois tipos de capacidade de absorção. O primeiro reflete 

as habilidades e experiências requeridas para adotar e modificar tecnologias desenvolvidas 

por outras firmas, ou seja, a transferência de tecnologia de uma organização para outra. Nesse 

contexto, a difusão é entendida como o processo pelo qual novas formas tecnológicas são 

integradas à atividade econômica, impondo mudanças à sua estrutura, tanto em nível macro 

quanto micro contemplando também seus impactos contínuos em mudança incremental e 

mudança técnica a partir da adoção da inovação original e a adaptação em seu uso específico. 

O segundo tipo de capacidade de absorção ocorre quando as firmas inovam por meio 

de atividade criativas para desenvolver novos ou melhorados produtos e processos 

(SANTINI,2006). Nesse contexto a inovação pode ocorrer na absorção de descobertas e 

pesquisas realizadas por outras firmas ou institutos de pesquisa e universidades. A capacidade 

de uma firma de absorver esse conhecimento depende de sua capacidade de entende-las e 

acessar suas aplicações. 

  De acordo com Santini (2006) as oportunidades tecnológicas dependem da natureza de 

cada paradigma tecnológico e da disponibilidade direta de se beneficiar dos progressos 

científicos, sendo que para qualquer tipo de oportunidade, os agentes somente se motivarão a 

investir recursos para explorar essas oportunidades, se houver um mercado, atual ou futuro, 
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propenso a pagar por isso, e o valor gerado por esse mercado for passível de se capturar. Os 

esforços de inovação são uma função da estrutura de demanda e das condições de 

apropriabilidade. 

2.1.3 Redes de inovação 
�

 As redes de inovação têm adquirido significativa importância como um mecanismo de 

coordenação do processo de P&D, principalmente considerando a velocidade de implantação 

das tecnologias e constantes mudanças, ao passo que uma empresa individualmente não 

consegue se manter atualizada no desenvolvimento de todas as tecnologias, buscando com 

isso fontes de conhecimento externas. As vantagens que as empresas obtêm ao se inserirem 

em uma rede de inovação são diversos: diminuir os custos e riscos inerentes a atividade de 

P&D; explorar com mais agilidade novos mercados e nichos de mercado; transferência 

tecnológica e complementariedade tecnológica com monitoramento da evolução e de 

oportunidades (SANTINI,2006). 

 De acordo com Santini (2006) as redes de inovação são meios pelo qual as empresas 

buscam para reduzirem os custos de P&D, ou minimizar os custos de transação, ou ainda 

como um meio para a criação de novidades. Segundo Tidd et al (2008) uma rede pode ser 

considerada como um conjunto de posições ou nós, ocupado por indivíduos, empresas, 

unidades de negócio, universidades, governos, clientes ou outros agentes, e elos de ligação 

e/ou interações entre estes nós. 

 A organização social de uma rede de inovação implica uma coordenação complexa de 

inúmeras atividades interdependentes e complementares entre os agentes dos processos de 

inovação, dentre as quais se destacam: prospecção de mercado, projeto conceitual, 

desenvolvimento de parcerias, P&D aplicados, projeto de produto, produção e testes, 

comercialização e produção competitiva. As organizações ao formarem elos uma com as 

outras, tanto a montante como a jusante, horizontalmente ou verticalmente, superam os limites 

impostos pela criação e inovação isolada, e com isso tem uma probabilidade maior de obterem 

sucesso na busca pela inovação (PELLEGRIN et al,2007). 

Segundo Pellegrin et al (2007), uma base cognitiva comum e generalizada entre os 

atores contribui para a construção de um conhecimento de como gerir as atividades da rede de 

inovação. Por isso formas de dinamizar a interação entre os agentes, buscando pela 

comunicação um entendimento mútuo, diminuindo as barreiras de distância cognitiva, 
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monitorando o fluxo de informação e fortalecendo a relação de confiança entre os elos e nós 

da rede, tem importante impacto prático nas relações, o que um sistema de preços 

isoladamente não seria suficiente de transmitir.  

De acordo com Santini (2006): “as redes representam um mecanismo para a difusão da 

inovação por meio da colaboração, e as relações interativas tornam-se não somente um 

instrumento de criação de recursos, mas sim um fator possível de geração de progresso 

técnico (apud PIKA, 2002)” 

2.1.4 Pesquisa e desenvolvimento nas empresas 
�

 As atividades de pesquisa e desenvolvimento são utilizadas como ferramenta de 

descoberta e aplicação de novos conhecimentos, criando um processo inovativo dentro das 

empresas, que pode gerar produtos ou processos novos. O produto ou processo novo é aquele 

que carrega uma tecnologia nova ou significativamente aprimorada. São considerados novos 

ou aprimorados quando eles trazem um desempenho superior ao seu antecessor, tornando-se 

mais eficientes e com custos de produção reduzidos. É uma novidade para a empresa, que até 

então ela não tinha disponível (TIGRE, 2006).  

Para que a empresa sinta-se estimulada a inovar, segundo Tigre (2006), ela precisa 

sofrer influência de fatores internos e externos, pressionando-a para manter sua posição no 

mercado no qual está situada e assim criar um ambiente favorável às atividades inovativas. 

Forças e fraquezas internas, concorrência e o desenho econômico ao qual a firma está inserida 

são fatores que influenciam seus investimentos em inovações.  

Tigre (2006) classifica como fatores internos as atividades com o proposito de 

desenvolver produtos e processos novos através de pesquisa visando aumento da qualidade. 

Os fatores externos, para Tigre (2006), envolvem a aquisição de informações; consultorias 

especializadas; obtenção de licenças e aquisição de maquinário com tecnologia já 

incorporada.  

Para Tigre (2006), as fontes inovativas mais utilizadas pelas organizações em suas 

estruturas podem ser divididas e caracterizadas em:  

a) Desenvolvimento tecnológico próprio: Consiste nas atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) realizado pelas empresas privadas ou pelo Estado através de projetos 
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com o objetivo de encontrar soluções para os problemas de produção, criar novos produtos e 

processos ou ainda desenvolver avanços tecnológicos.  

b) Contratos de transferência de tecnologia: É uma atividade majoritariamente 

internacional que fomenta o mercado de tecnologia ao realizar contratos de licenças para 

outras empresas utilizarem a tecnologia de terceiros. Enquadram-se nessa categoria as 

atividades de assistência técnica para iniciação produtiva, licenças de fabricação de produtos e 

licenças para marcas registradas. 

c) Tecnologia incorporada: É a tecnologia incorporada em máquinas, serviços e 

produtos adquiridos que quando utilizada resulta na ampliação da escala de produção e 

redução de custos. Pode-se considerá-la como a principal fonte de tecnologia para vários 

setores da economia, muito utilizada em países em desenvolvimento.  

d) Conhecimento codificado e tácito: O conhecimento codificado é encontrado sob a 

forma de informação tais como manuais, revistas, softwares, documentos, etc. podendo ser 

transmitido com maior facilidade, pois pode ser manipulado. O conhecimento tácito são as 

experiências e habilidades individuais ou coletivas de caráter mais subjetivo. 

e) Aprendizado cumulativo: É resultante do aprendizado ao realizar operações 

rotineiras em todas as atividades ligadas internamente e externamente à firma, entre elas 

produção, P&D, engenharia e marketing. Conhecido como Learning by doing, as 

características dessa fonte de inovação são a busca por informações; uso de insumos e 

equipamentos; interação com fornecedores e clientes; aprendizado ao produzir; observação 

dos concorrentes e absorção de tecnologias externas. 

Tendo-se abordados as características e os processos de inovação para auxiliar na 

compreensão dos fenômenos na realidade das empresas, na próxima seção apresentaremos os 

conceitos principais de cadeias produtivas. 

 

2.2 CADEIAS PRODUTIVAS 

�

O conceito de Cadeia Produtiva, segundo Farina e Zylbersztajn (1992) pode ser 

definido como: “à sucessão de estágios de transformação que passa a matéria-prima, 

constituindo-se num espaço unificado de geração e apropriação do lucro e da acumulação”. 
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Zylbersztajn (2000) refere-se as cadeias produtivas como operações organizadas de forma 

vertical e percorridas pelo produto desde sua produção até sua distribuição, e podem ser 

coordenadas via mercado ou através da intervenção dos diferentes agentes que participam da 

cadeia. Esses agentes contribuem ou interferem de alguma maneira no produto final. 

Segundo Batalha (2001) estes agentes são atores políticos, econômicos e financeiros, 

tecnológicos, socioculturais e legais ou jurídicos. De acordo com os autores a eficácia de uma 

cadeia está ligada a sua capacidade de fornecer produtos/serviços adaptados às necessidades 

dos consumidores, mas a sua eficiência refere-se ao padrão competitivo de seus agentes e a 

capacidade de coordenação necessária para que estes produtos sejam disponibilizados ao 

consumidor. Portanto a gestão de cadeias produtivas é a forma como vão ser coordenados os 

elos da cadeia produtiva em questão. A organização da cadeia se faz por meio dos seus 

componentes e, parcialmente, pelas relações formais e informais desenvolvidas por eles.  

Para Batalha (2001) uma cadeia de produção pode ser segmentada, de jusante (inicio 

da cadeia) a montante (final da cadeia), em três macro- segmentos: Comercialização: 

representa as empresas que estão em contato com o cliente final da cadeia de produção e que 

viabilizam o consumo e o comércio dos produtos finais. Podem ser incluídas neste macro 

segmento as empresas responsáveis somente pela logística de distribuição; Industrialização: 

representa as firmas responsáveis pela transformação das matérias primas em produtos finais 

destinados ao consumidor. O consumidor pode ser uma unidade familiar ou outra 

agroindústria; e Produção de matérias-primas: reúne as firmas que fornecem as matérias 

primas iniciais para que outras empresas avancem no processo de produção do produto final.  

Uma cadeia de produção pode ser vista como um sistema aberto e a relação da firma 

com seu meio ambiente concorrencial é um pré-requisito essencial para a definição de uma 

estratégia. Este é justamente um dos pontos fortes da análise de cadeia de produção que busca 

estudar estas relações, portanto elas devem ser empregadas como ferramenta de gestão 

empresarial. Por isso grande atenção tem sido dada aos mecanismos de coordenação da cadeia 

e a sua estrutura de governança. A coordenação da cadeia é um processo dinâmico para 

promover explicitação de normas de relacionamentos vigentes, trazendo uma harmonia entre 

os agentes dos segmentos envolvidos, como produtor, processador, consumidor. Essa 

coordenação permite a empresa receber, processar, difundir e utilizar informações de modo a 

definir e viabilizar estratégias competitivas, reagir a mudanças no meio ambiental ou 

aproveitar oportunidades de lucro (BATALHA, 2001).  
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O fenômeno da globalização e a abertura comercial a nível global nos últimos 50 anos 

tem gerado um processo de rápidas e profundas transformações econômicas em todos os 

setores, entre eles o agronegócio. O formato de organização das empresas se adapta a essa 

nova realidade, e as empresas percebem-se como elos pertencentes a uma cadeia. Varias 

abordagens teóricas foram desenvolvidas para a compreensão desse formato de organização. 

Para o presente trabalho abordaremos o enfoque do Sistema de Commodities e o Conceito de 

Cadeira (Filière) Agroalimentar. 

2.2.1 Commodities System Approach  
�

Em 1957, Davis e Goldeberg (apud Zylbersztajn, 2000) reconheceram que não seria 

mais adequado analisar a economia nos moldes tradicionais, com setores isolados que 

fabricavam insumos, processavam os produtos e os comercializavam.  

Considerando a visão apresentada pelos autores, pode-se definir o agronegócio como 

sendo a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas; das 

operações de produção na fazenda; do armazenamento, processamento e distribuição dos 

produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles. Este conceito busca abranger todos os 

vínculos intersetoriais do setor agrícola, deslocando o centro de análise de dentro para fora da 

fazenda, substituindo a análise parcial dos estudos sobre economia agrícola pela análise 

sistêmica da agricultura (apud Zylbersztajn, 2000).  

Segundo Goldberg apud Zylbersztajn (2000): 

Um sistema de commodities engloba todos os atores envolvidos com a 
produção, processamento e distribuição de um produto. Tal sistema inclui o mercado 
de insumos agrícola, operações de estocagem, processamento, atacado e varejo, 
demarcando um fluxo que vai dos insumos até o consumidor final. O conceito engloba 
todas as instituições que afetam a coordenação dos estágios sucessivos do fluxo de 
produtos, tais como as instituições governamentais, mercados futuros e associações de 
comércio.  

Segundo Batalha (2001) a base teórica do CSA é derivada da teoria neoclássica da produção 

em especial do conceito matriz insumo-produto de Leontief� e posteriormente ao aplicar o 

conceito de CSA, abandona aquele referencial para aplicar conceitos de economia industrial, 

como o paradigma clássico Estrutura – Conduta – Desempenho. 
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2.2.2 O conceito de Cadeia (Filière) Agroalimentar 
�

Segundo Zylbersztjn (2000) o conceito de filère é produto da escola de economia 

industrial francesa, e aborda a sequencia de atividades que transforam uma commodity em 

produto pronto para o consumidor final, sem considerar a variável preço como direcionador 

de demanda e oferta. O conceito de cadeia produtiva agroalimentar é definida por Morvan 

(1985) como: 

                                                                                                                                                                   
Uma sequência de operações que conduzem à produção de bens. Sua                           
articulação amplamente influenciada pela fronteira de possibilidades ditadas pela tecnologia e é 
definida pelas estratégias dos agentes que buscam a maximização dos seus lucros. As 
relações entre os agentes são de interdependência ou complementariedade e são 
determinadas por forças hierárquicas. Em diferentes níveis de análise a cadeia é um 
sistema, mais ou menos capaz de assegurar sua própria transformação (MORVAN, 
1985 apud ZILBERSZTAJN, 2000, p. 9). 

Uma cadeia de produção segundo Morvan (1985 apud ZILBERSZTAJN, 2000) apresenta 

três pontos fundamentais: 

x É uma sucessão de operações de transformação diferenciadas entre si e ligadas através 

de um encadeamento técnico, desde a matéria-prima até o produto de consumo final; 

x É um fluxo de troca estabelecido entre fornecedores e clientes através das relações 

comerciais e financeiras entre os participantes de uma mesma cadeia produtiva; 

x É um conjunto de ações econômicas referente à valoração dos meios de produção. 

 

Segundo Batalha (2001) estes elementos caracterizam uma filière como um “espaço de 

tecnologias”, um “espaço de relações” e um “espaço de estratégias”. Neste sentido, a análise 

de desenvolvimento de novas tecnologias em determinada cadeia produtiva, do 

relacionamento entre os agentes participantes e das estratégias tomadas, podem explicar a 

competitividade dessa cadeia em relação a outros concorrentes. 

Segundo Zilbersztajn (2000), tanto o conceito de cadeia produtiva agroalimentar quanto o 

enfoque de sistema de commodities partem da análise da matriz insumo-produto; tem como 

foco o processo produtivo como uma sequência dependente de operações e de caráter 

descritivo; dão tratamento especial à questão da tecnologia; tratam a questão do 

desenvolvimento de estratégias e consideram a importância da integração vertical para 

explicar o mecanismo de coordenação sistêmica; entre outras semelhanças. 
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A análise de cadeias produtivas é importante ferramenta para a compreensão da produção 

sob diversos aspectos. Para o presente trabalho consideramos como uma ferramenta para a 

descrição técnico-produtiva da cadeia avícola, com foco na análise do fluxo tecnológico e das 

inovações geradas. 
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3 A AVICULTURA NO BRASIL E NO MUNDO  
 

O presente capítulo tem como objetivo caracterizar o setor avícola, mostrando sua estrutura 

produtiva, evolução histórica, e dados referentes a produção, o consumo, as exportações e as 

importações em nível mundial e nacional. 

3.1 A AVICULTURA NO MUNDO 

3.1.1 Historia e Principais características da avicultura no mundo 
 

Até o início do século XX a criação de frangos e galinhas eram realizadas 

principalmente de forma doméstica. As criações comerciais com 400 aves já eram 

consideradas de larga escala para a época, e tinham o ovo como produto principal, sendo a 

carne de ave considerado quase como uma iguaria, servido em ocasiões especiais. As criações 

eram abertas e as aves se alimentavam de forrageiras e o que estivesse disponível no chão, 

com ocasionais suplementos de grãos e restos de cozinha. As aves destinadas para abate eram 

alimentadas com uma dose extra de grãos e manteiga (NCC 2019). 

Em 1923 uma fazendeira de Delaware nos Estados Unidos criou 500 pintinhos para 

abate, e a produção deu-se com tanto sucesso que em 1926 ela comprou um aviário com 

capacidade para 10.000 aves. Wilmer Steele é considerada a pioneira na produção comercial 

de frango, sendo o inicio do confinamento de aves para produção em larga escala. Após a 

crise de 1929, a agricultura retoma seus níveis produtivos e com a segunda guerra há um 

grande incentivo do governo americano promovendo a produção agropecuária para abastecer 

a população e os soldados em guerra e prover fontes de proteína alternativas a tradicional 

carne vermelha, que tem tempo de produção e custos maiores (NCC,2019).  

Em 1940 consolida-se o pioneirismo e protagonismo americano na indústria avícola. O 

sistema produtivo é realizado de forma separada, fabricas de rações, incubatórios, abatedouros 

e fazendas eram unidades independentes. Em 1942 é inventado o eviscerador, equipamento 

que torna o abate e limpeza muito mais ágil do que a tradicional procedimento artesanal.  Em 

1946 nasce a Pilmgrim’s Pride empresa americana e uma das principais indústrias avícolas até 

hoje, que ficou conhecida na época por dar um pintinho para cada saca de ração comprada. Os 

anos pós-guerra foram um divisor de águas na maneira como os alimentos eram produzidos e 

no crescimento dessa indústria (NCC,2019). 
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Entre os anos de 1950 e 1960 é um período em que há profundas mudanças na 

produção de aves. Avanços nos métodos produtivos de larga escala e a menor necessidade de 

mão-de-obra levou diversos pequenos produtores americanos à falência, deixando de produzir 

e sendo engolidos pela concorrência das grandes indústrias. O frango deixa de ser um 

alimento de luxo e está presente na maioria dos lares americanos. Na década de 1950 a 

invenção e popularização dos refrigeradores permite produzir e manter resfriado um produto 

pronto para cozinhar, aumentando a validade e diminuindo os riscos de contaminação do 

frango que antes eram vendidos apenas sem as vísceras e sangue. No mesmo período as 

grandes companhias do setor compram unidades de produção que não dominam, em ordem de 

controlarem e centralizarem a produção que até então era separada.  

Fábricas de rações, abatedouros, incubatórios e fazendas são centralizadas sob 

comando de um mesmo coordenador que organiza o processo produtivo, de processamento e 

de vendas. O tamanho dos lotes aumentou significativamente e com isso a incidência de 

doenças levou a prevenção com medicamentos e vacinas (NCC,2019). 

Na década de 1970 a indústria inicia um importante processo de modernização, com 

importantes avanços na nutrição, melhoramento genético, mecanização e inicio de erradicação 

de muitas doenças no campo. Nos Estados Unidos em 1992 o consumo de frango per capita 

supera o consumo de carne vermelha dado uma forte queda de seu preço relativo, resultado da 

eficiência do sistema produtivo avícola (NCC,2019). Mais recentemente, as carnes brancas 

têm sido valorizadas com base na busca de uma dieta saudável e mais equilibrada, em função 

de valores culturais atrelados a um novo enfoque sobre saúde, corpo e estilos de vida 

(BNDES,2007). 

 

3.1.2 Produção de carne de frango no mundo 
�

A previsão do USDA (2019) é de aumento de 3% na produção global em 2019 

atingindo um recorde de 98,4 milhões de toneladas de carne de frango. Conforme 

apresentando na tabela 1, os principais produtores mundiais têm consistente crescimento 

produtivo nos últimos anos, acelerados por um menor custo de nutrição e aumento de 

consumo global.  

Segundo o relatório anual publicado pelo USDA (2019) o expressivo aumento na 

produção projetado para 2019 é o maior em 5 anos, e deve-se principalmente a ganhos 
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produtivos na China e também nos maiores produtores. A produção chinesa continua sendo 

desafiada pelo vírus Influenza A que limita a importação de material genético para reposição, 

e com isso restringe a produção. 

Na tabela 1, a seguir, evidencia-se a produção mundial no período 2015-2018 e a 

projeção do USDA(2019) para o ano de 2019. A partir dos dados apresentados, os Estados 

Unidos são os maiores produtores com 19,87%, seguidos pelo Brasil com 13,85% da 

produção total, em terceiro a China com 12,85% e União Europeia com 12,68%. Os quatro 

maiores produtores mundiais representam cerca de 60% da produção global. 

Segundo dados do reporte anual da ABEF (2001), em 1996 a produção mundial de 

carne de frango era de 47.46 milhões de toneladas e 56,87 milhões de toneladas em 2001. 

Comparando com 2019 o avanço é de cerca de 73% na produção global de carne de frango. 

Tabela 1 - Produção Mundial da carne de frango 2015-2019 (mil toneladas) 
País 2015 2016 2017 2018 2019* 

Estados Unidos 
         
18,208  

         
18,510  

         
18,938  

         
19,361  

         
19,546  

Brazil 
         
13,547  

         
13,523  

         
13,612  

         
13,355  

         
13,635  

China 
         
13,561  

         
12,448  

         
11,600  

         
11,700  

         
12,650  

EU 
         
10,890  

         
11,560  

         
11,912  

         
12,200  

         
12,475  

India 
           
4,115  

           
4,427  

           
4,640  

           
4,855  

           
5,100  

Russia 
           
4,222  

           
4,328  

           
4,617  

           
4,872  

           
4,900  

Mexico 
           
3,175  

           
3,275  

           
3,400  

           
3,485  

           
3,600  

Outros 
         
23,634  

         
24,181  

         
24,903  

         
25,672  

         
26,476  

TOTAL 
         
91,352  

         
92,252  

         
93,622  

         
95,500  

         
98,382  

Fonte: USDA(2019) *projeção. Elaborado pelo autor 
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  3.1.3 Consumo de carne de frango no mundo 
�

Em relação ao consumo, o USDA (2019), prevê que em 2019 haverá um acréscimo na 

demanda de cerca de 0,51% no mundo em relação a 2018. O aumento no consumo responde a 

diversos fatores sendo destacada no reporte do USDA (2019) a robusta demanda chinesa que 

devido a Peste Suína Africana, substitui a fonte de proteína na alimentação. Para o Brasil o 

aumento de quase 2% na demanda, reflete a retoma do crescimento econômico e o menor 

índice de inflação.  

Segunda a ABEF (2001), o maior consumidor de carne de frango em 2000 eram os 

Estados Unidos com 11.7 milhões de toneladas, seguido pela China com 6.4 milhões de 

toneladas. Comparados com 2019 o avanço foi de 39,3% e 100% respectivamente. 

A tabela 2 apresenta os principais países consumidores de carne de frango entre o 

período 2015-2019. 

 

Tabela 2 - Consumo doméstico de carde de Frango 2015-2019 (mil toneladas) 
País 2015 2016 2017 2018 2019* 

Estados Unidos      15,265       15,510       15,823       16,185       16,322  

Brazil        9,710         9,637         9,768         9,671         9,863  

China      13,428       12,492       11,475       11,595       12,800  

EU      10,441       11,047       11,279       11,474       11,735  

India        4,108         4,424         4,638         4,852         5,097  

Russia        4,427         4,451         4,718         4,947         4,965  

Mexico        3,960         4,061         4,198         4,301         4,434  

Japão        2,510         2,587         2,688         2,761         2,807  

Tailandia        2,072         2,129         2,226         2,345         2,352  

Outros      23,770       24,591       25,040       25,498       26,089  

TOTAL      89,691       90,929       91,853       93,629       96,464  

Fonte: USDA (2019) *projeção. Elaborado pelo autor 
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3.1.4 Comercio Internacional de carne de frango 
�

Nas exportações de carne de frango para o mundo, o Brasil é o principal exportador, 

representando 32,55% do volume exportador para 2019, de acordo com o USDA (2019). O 

segundo exportador é os Estados Unidos com 28,22%, seguido da União Europeia com 

12,60%.  

A tabela 3 apresenta os principais exportadores mundiais no período 2015-2019. O 

USDA(2019) prevê um aumento de 3% em relação a 2018 chegando ao recorde em volume 

exportado: 11.6 milhões de toneladas de carne de frango. Segundo o relatório, Brasil e 

Tailândia se beneficiarão deste avanço nas exportações capturando a demanda chinesa que 

devido a incidência do vírus influenza aviário restringe a compra de diversas origens 

alternativas. 

 

Tabela 3 - Exportação Mundial de Carne de Frango 2015-2019 (mil toneladas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: USDA(2019) *projeção. Elaborado pelo autor 

 

País 2015 2016 2017 2018 2019* 

Brasil        3,841         3,889         3,847         3,687         3,775  

Estados Unidos        2,932         3,086         3,140         3,244         3,248  

EU        1,179         1,276         1,326         1,429         1,460  

Tailandia           622            690            757            835            935  

Turquia           292            263            357            418            485  

China           401            386            436            447            425  

Ucrania           158            236            264            317            350  

Outros           879            892            898            861            916  

TOTAL      10,304       10,718       11,025       11,238       11,594  
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Atualmente o Japão é o maior importador de carne de frango no mundo, registrando 

um aumento de 17% entre 2015 e 2019, segundo o USDA (2019) o volume demandado será 

cerca de 1.100 toneladas. A União Europeia, Oriente Médio e Ásia são importantes 

compradores representando 7,42%, 18,5% e 40% respectivamente. Observa-se também uma 

importante expansão dos volumes importados pelos chineses que avançaram cerca de 27% 

entre 2015 e 2018. 

 
Tabela 4- Importação Mundial de Carne de Frango 2015-2019 (mil toneladas) 

País 2015 2016 2017 2018 2019* 

Japão           936            973         1,056         1,074         1,100  

Mexico           790            791            804            820            840  

EU           730            763            693            703            720  

Iraque           625            661            656            639            640  

Arabia Saudita           863            939            750            650            675  

China           268            430            311            342            575  

Africa do Sul           436            504            508            521            545  

Emirados 
Arabes           375            382            280            395            400  

Outros        3,703         3,936         4,255         4,211         4,203  

TOTAL        8,726         9,379         9,313         9,355         9,698  

Fonte: USDA(2019) *projeção. Elaborado pelo autor 

 

A globalização no final dos anos 1990 e inicio do século XXI contribuiu 

significativamente para o aumento do comercio global. Segundo o USDA (2019) o volume de 

carne de frango exportado em 2000 era de 6.1 milhões de toneladas, enquanto o volume 

importado era de 5 milhões de toneladas. Comparado com 2019 o avanço é de 90% nas 

exportações e 93,8% nas importações.  
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3.2 A AVICULTURA NO BRASIL 

A primeira referência registrada sobre a chegada da avicultura no Brasil remete a carta 

de Pero Vaz de Caminha, escrivão da esquadra portuguesa que aportou em 22 de Abril de 

1500 no litoral sul do atual estado da Bahia, e que traziam consigo galinhas. Demais 

esquadras que vieram ao longo dos anos também traziam mais aves que nos primórdios eram 

mestiças, produto de cruzamentos ao longo dos séculos, e que aos poucos foram ocupando os 

quintais brasileiros. 

  A história mostra que durante séculos a carne de qualquer animal era, assim como no 

resto do mundo, cara e escassa no Brasil. Apreciada pela realeza foi exigida expressamente no 

cardápio da família real que chegou ao pais em 1806. A ausência de dificuldades na criação 

de aves fez com que a avicultura se desenvolvesse, primeiramente, nas cidades litorâneas e de 

forma artesanal. Com o crescimento econômico e populacional de cidades do interior, graças 

principalmente ao ciclo de mineração do ouro, as maiores necessidades de alimentação 

estimularam a produção com fins comerciais. O estado de Minas Gerais, onde foram 

descobertas as principais jazidas de ouro brasileiras, no final do século XIX era o maior 

produtor de aves do país, abastecendo boa parte do território nacional (UBABEF,2011).  

Os aviários, fundados por criadores de raças puras, eram chamados basse-cour, e os 

estudos conduzidos no Rio de Janeiro, em 1895, pela Leste Basse-Cour, podem ser citados 

como um verdadeiro impulso registrado na avicultura nacional. Pela primeira vez foi 

realizado um trabalho de seleção, entre as raças de aves importadas, para escolha das que 

maior interesse econômico pudessem proporcionar aos criadores brasileiros. Os imigrantes de 

origem europeia e japonesa que chegaram ao Brasil no inicio do século XX também 

contribuíram na diversidade de linhagens disponíveis, técnicas e conhecimento para 

impulsionar a atividade em varias regiões brasileiras. 

O aumento crescente do consumo interno na década de 30 em diante levou ao 

aperfeiçoamento do cenário avícola nacional. Em 1939 construiu-se uma estação de avicultura 

na Escola Nacional de Agronomia, em Seropédica (RJ). Ao mesmo tempo, organizava-se no 

Rio de Janeiro a Cooperativa Nacional de Avicultura, com o objetivo de instalar cooperativas 

dessa indústria em todo o território nacional, dentre outras instituições que surgiram buscando 

a melhor qualidade e sanidade da carne de frango, o que representou um grande passo para o 

desenvolvimento da produção e do comércio avícola em nosso país. As empresas produtoras 

que surgiram inicialmente eram pequenas e comercializavam os frangos vivos para serem 
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abatidos em pequenos abatedouros e avícolas que abasteciam os mercados locais, já que não 

existia uma estrutura de refrigeração disseminada, e a preferência de consumo pelo frango 

fresco.  

No final da década de 1950, a Comissão Nacional de Avicultura, órgão do Ministério 

da Agricultura, e o Projeto ETA-42, do Escritório Técnico de Agricultura Brasil-Estados 

Unidos, vinham trabalhando pela unificação dos produtores, pelo melhoramento dos produtos, 

a instalação de matadouros, a firmeza no comércio, e pelo progresso efetivo da avicultura 

nacional. No decorrer da década de 60 acabaram- -se as numerosas raças de dupla finalidade, 

passando o avicultor a trabalhar com dois tipos de aves comerciais: ou para corte, ou para 

postura. Diversas missões de empresários brasileiros foram enviadas aos Estados Unidos para 

conhecer o sistema produtivo daquele país, assim como para estreitar relações comerciais e 

técnicas. Nesse período, os polos avícolas estavam localizados nos estados da Guanabara e de 

São Paulo (UBABEF, 2011). 

Na primeira metade da década de 1960 teve inicio a importação dos Estados Unidos de 

matrizes de linhagens hibrida, assim como a chegada de granjas subsidiárias de capital 

internacional.  O decreto nº 55.981, de 22/04/65, que disciplinou a importação de ovos e aves 

para a produção nacional impediu a importação de matrizes, que a partir daí passaram a ser 

produzidas internamente. Surgiram as granjas matrizeiras para produção de ovos de incubação 

e os incubatórios, que se encarregavam de produzir pintos de um dia. As granjas de criação, 

que se especializaram na produção de frangos ou de ovos para consumo, tornaram-se os 

escoadouros dos incubatórios. A profissionalização da avicultura no Brasil levou ao 

fortalecimento de uma entidade que centralize os interesses da cadeia avícola, assim surge, em 

1963, a União Brasileira de Avicultura (UBA), que é a interface de interação entre as diversas 

entidades privadas com os órgãos públicos, com a função de assegurar o desenvolvimento da 

atividade.   

Outro importante e duradouro marco na avicultura brasileira foi a implantação do 

sistema de integração produtivo. Inspirado nos modelos americanos adotados desde a década 

de 1940, o modelo é trazido ao Brasil em 1961. O modelo se popularizou rapidamente no sul 

do país, dada a estrutura fundiária existente na região, baseada na pequena propriedade. Com 

isso o principal polo produtivo nacional desloca-se para o eixo Sul: Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul e Paraná.  Com o modelo de integração surgido em Santa Catarina, o setor se 

expandiu consideravelmente utilizando-se de um pacote tecnológico que envolveu o controle 
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da produção de aves pela indústria (LAZZARI, 2004). Essa trajetória exitosa, segundo Rizzi 

(1993), transformou a avicultura industrial no principal segmento da indústria de carnes, com 

a implantação de grandes empresas oligopolizadas e integradoras, que passaram a integrar 

verticalmente as atividades do setor. 

No final da década de 1960 e inicio de 1970 diversas politicas publicas para o fomento 

do agronegócio são promovidas pelo Governo Federal.  Para a agricultura foi criado, em 

1965, o Fundo Agroindustrial de Reconversão (Funar), responsável por administrar os 

recursos oriundos da Lei do estatuto da Terra, confiados ao BNDES, e o Sistema Nacional de 

Crédito Rural. Além da crescente demanda interna o posicionamento do Brasil como 

exportador e o acesso a novos mercados são incentivados e promovidos pelo Estado, com as 

primeiras exportações ocorrendo em 1973 e consolidando-se no final da década de 1970.  

Frente à retração do mercado interno, em decorrência da recessão generalizada na 

economia brasileira, a primeira metade dos anos 1980 foi o único período de baixo 

crescimento da produção avícola, mas foi compensado pelo crescimento das exportações. 

Querendo atender às inúmeras e crescentes exigências dos importadores, as empresas 

exportadoras brasileiras de frango passaram a investir em melhoria na genética, em 

tecnologias avançadas e em processos que ajudassem a aumentar a eficiência de toda a cadeia 

de produção. Alguns fatores como a utilização de tecnologia avançada, controle sanitário 

adequado às normas internacionais e taxa de câmbio favorável às exportações, contribuíram 

para que o Brasil alcançasse resultados significativos e aumentasse a sua vantagem 

competitiva no mercado exterior, resultando no crescimento de sua produção (ABPA, 2018).  

Nesse mesmo período, a recessão econômica e a suspensão dos incentivos estatais 

foram contextos macroeconômicos que pautaram a dinâmica de um setor em crescente 

concentração. Várias empresas de São Paulo foram adquiridas por grandes integrações dos 

Estados do Sul, centralizando o capital.  

Nos anos de 1990 aconteceu a expansão para o Centro-Oeste, buscando abundância de 

terras baratas e grãos. Várias integrações de grande porte estabeleceram unidades no Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, destacando-se: Sadia, Perdigão, Seara e Avipal. Essa 

tendência continua nos inicio dos anos 2000. Também há a retomada de crédito subsidiado 

que aportam recursos para grandes investimentos no sistema de abate com vistas a atender as 

exigências de mercados importadores, o que resultou em um importante salto na qualidade e 

um melhor produto ao consumidor.  
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A partir de 2010 houve um novo movimento de concentração do setor com aquisições 

e fusões de empresas de grande porte, após uma grave crise no setor no final dos anos 2000, e 

realizadas com capital e financiamentos estatais. A principal fusão ocorreu entre a Sadia e 

Perdigão, que hoje se denomina BRF.  A JBS, que originalmente atua no setor de carne 

bovina, realizou uma série de aquisições ao longo da ultima década, sendo a mais destacada 

nacionalmente a Seara que marca a presença definitiva daquele grupo no setor avícola. 

Estima-se que atualmente as três maiores empresas: BRF, JBS e Aurora respondem por cerca 

de 50% da produção nacional (SCOT, 2015). 

Na trajetória e na evolução histórica do setor, os últimos 40 anos foram de números e 

mudanças extraordinários, que alçaram o país a liderança na produção e exportação global, 

em paralelo a uma crescente concorrência internacional advinda da globalização e a maior 

exigência dos mercados consumidores. Na próxima seção apresentaremos as principais 

estatísticas e projeções para a avicultura no Brasil. 

3.2.1 Produção e Consumo de Frangos no Brasil 
 

O sistema de integração e o inicio das exportações na década de 1970 foram o começo 

de uma trajetória de expansão consolidada do setor avícola no Brasil. Segundo Mendes (2014) 

o aumento na produção de carne de frango deveu-se ao incentivo governamental à 

modernização da agricultura por meio do Sistema Nacional de Credito Rural, implementado a 

partir de 1965, e ao desenvolvimento das indústrias que processam grãos. Com a maior 

disponibilidade de insumos para ração e o advento de novos abatedouros, fábrica de rações 

incubatórios e aviários a produção cresceu rapidamente  
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Tabela 5- Alojamento, produção e consumo de frangos no Brasil período 1970-2018 
Ano Alojamento de matrizes (milhões) Produção de Carne 

(mil ton) 

Consumo per capita 

(kg/hab/ano) 

1970 2,545 217 2.3 

1975 4,727 586 5.5 

1980 12,105 1,22 8.9 

1985 10,891 1,48 9.5 

1990 15,795 2,35 14.2 

1995 22,069 4,05 23.3 

2000 27,535 5,98 29.91 

2005 36,663 8,95 35.48 

2010 46,556 12,23 44.09 

2015 50,704 13,14 43.25 

2018 50,182 13,20 42.00 

Fonte: ABPA (2018) Elaborado pelo autor 

 

Conforme a Tabela 5, entre 1970 e 1980 a produção de carne de frango aumentou 

462%, passando de 217 mil toneladas para 1,220 millhoes de toneladas, e o consumo interno 

de 2.3kg para 8.9kg/habitante/ano. Nos anos 1980 mesmo num período de dificuldades 

macroeconômicas, registrou-se um aumento de produção e consumo, chegando em 1990 com 

crescimento de 92% na produção e 59,5% no consumo per capita.  

A partir de 1995, segundo os dados da ABPA (2018), apresentados na Tabela 5, 

observa-se um crescimento consistente ano a ano de alojamento, produção e consumo, 

chegando em 2010 com um volume de 12,230 milhões de toneladas de carne de frango, 

46,556 milhões de matrizes alojadas e um consumo per capita por ano de 44,09 kg/habitante, 
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representando um avanço de 89% de aumento na presença desta proteína animal na mesa dos 

brasileiros, ao mesmo tempo em que a indústria avança 200% na oferta. 

A partir de 2010 ocorre uma estabilização no crescimento da produção e até uma 

retração no consumo entre 2015 e 2018 para 42,0 kg/habitante/ano, reflexo da crise 

econômica e aumento no nível de desemprego.  

Em comparação com outras fontes de proteína animal, pode-se afirmar que o frango é 

a preferida da mesa dos brasileiros atualmente. O consumo de carne suína é cerca de 

14,7kg/habitante/ano, enquanto a carne bovina é de 37,5kg/habitante/ano e os pescados 

representam 9,5kg/habitante/ano (ABPA,2018). 

O crescimento anual projetado para o consumo da carne de frango para o período de 

2017 a 2027 é de 2,6% ao ano, segundo projeção realizada pelo MAPA (2018). Isso significa 

um aumento de 28,8% no consumo nos próximos 10 anos. O consumo de carne de frango 

projetado para 2028 é de 12,2 milhões de toneladas; supondo a população total projetada pelo 

IBGE em 215,0 milhões de pessoas em 2028, tem-se ao final das projeções um consumo de 

56,7 kg/hab/ano, sendo que para a produção é projetado crescimento de 29,1% para cerca de 

17mil toneladas/ano (MAPA,2018). 

3.2.2 Exportação da carne de frango brasileira 
 

A região sul destaca-se como maior exportador de carne de frango, representando 

77,73% das exportações realizadas pelo país em 2017, conforme se evidencia na Figura 1. 

Além de serem os estados que mais produzem, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul 

também são os que concentram as empresas reconhecidamente preparadas e habilitadas para 

atenderem o mercado externo principalmente no que tange as exigências fitossanitárias e 

especificidades mercadológicas (ABPA, 2019). 

A abertura comercial da década de 1990, aliada a estabilização econômica, 

implantação do MERCOSUL e desregulamentação de varias cadeias produtivas gerou um 

processo de transformação na cadeia produtiva avícola que se inseriu no fenômeno da 

globalização e expandiu as fronteiras de atuação atendendo a novos mercados e 

consumidores, desenvolvendo novos produtos e demandando maior tecnologia (STADUTO et 

al, 2008). 
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A cadeia avícola brasileira apresentou uma grande evolução em seu posicionamento 

para atender a demanda externa. Ao longo dos anos nota-se um direcionamento da produção 

para atender produtos com maior valor agregado, seja o frango em pedaços ou industrializado 

(STADUTO et al, 2008). 

Figura 1 – Percentual da exportação de Frango por Estado em 2017 

 

Fonte: ABPA (2018) 

O gráfico 1 apresenta a evolução dos volumes exportados pelo Brasil nas ultimas 

décadas. O significativo aumento dos volumes comercializados ao exterior nos últimos 25 

anos denota os resultados das estratégias comerciais do setor avícola brasileiro frente à 

concorrência internacional, levando-o a liderança global em exportações de carne de frango 

em compasso com o fenômeno da globalização e a acirrada competitividade externa 

(UBABEF,2011).  
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Grafico 1- Evolução das exportações de carne de frango (mil toneladas) período 1975-2018 

 

 Fonte: ABPA (2018). Elaborado pelo autor 

Desde as primeiras exportações em 1973 até atualmente o acesso brasileiro ao 

mercado internacional foi pautado por uma atuação ativa do governo brasileiro por meio de 

suas entidades em conjunto com as associações setoriais. A competitividade enfrentada no 

exterior muitas vezes bloqueia o acesso a importantes mercados, sendo que atualmente os 

principais destinos do produto brasileiro estão na Ásia e Oriente Médio, conforme evidencia a 

tabela 6. 

Tabela 6 - Principais destinos das Exportações de Carne de Frango Brasileiras em 2017 
País  Valor Exportado (US$ milhões) 
Arábia Saudita 589,9 
Japão 445,5 
China 391,4 
Africa do Sul 345,5 
União Européia 323,7 
Emirados Arabes Unidos 300,4 
Hong Kong 250,1 
Egito 162,8 
Iraque 120,9 
Kwait 116,2 

Fonte: ABPA (2018). Elaborado pelo autor 
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Figura 2 - Exportação Brasileira de Frango por tipo de produto - 2017 

 

Fonte: ABPA (2018) 

Na evolução da exportação brasileira, que salta de 300 mil toneladas de carne de 

frango em 1990 para 3,900 milhões de toneladas em 2018, aumento de 1200%, identifica-se 

que o portfólio que compõem a exportação brasileira é caracterizado principalmente por 

produtos com geração de valor agregado menor, conforme figura 2 (ABPA,2018). Apesar 

desse quadro, nos últimos anos o crescimento da participação de produtos industrializados e 

cortes especiais têm aumentado significativamente na pauta de exportação brasileira e a 

receita da exportação gera divisas na ordem de U$ 7,3 bilhões de dólares. (STADUTO, et al, 

2008). 

A exportação brasileira para países subdesenvolvidos e em desenvolvimento se 

compõem principalmente de frango inteiro e frango em pedaços. Países como África do Sul, 

Rússia, Arábia Saudita e Romênia demandam cortes e produtos diferenciados assim como o 

frango inteiro, e o maior numero de unidades habilitadas para atender essas especificidades 

possibilitou o país a desenvolver um mercado cativo. Evoluiu também o número de unidades 

habilitadas para a exportação de produtos industrializados. Em 1996 cerca de apenas 20 países 

compravam esse tipo de produto do Brasil, e atualmente mais de 100 países importam os 

industrializados de frango (ABPA,2019).  

Em relação ao acesso a mercados, Santini (2006) aponta que o produto brasileiro 

poderia apresentar um desempenho ainda mais expressivo no mercado internacional, caso não 

houvesse algumas barreiras impostas por países importadores. As barreiras (tarifárias, não-
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tarifárias ou técnicas) decorrem da falta de transparência das normas e regulamentos ou da 

morosidade dos órgãos avaliadores. Para minimizar os efeitos das barreiras impostas, é 

importante que o Brasil continue ampliando sua participação na exportação e mantenha a 

diversificação dos mercados que atende.  

Aspectos sanitários e de biossegurança também podem abrir oportunidades para a 

exportação brasileira de frango de corte. Como país livre de Influenza Aviária até então, o 

Brasil tem se constituído como um fornecedor comprometido com a segurança alimentar de 

diversos países. Assim como também tem se beneficiado com uma externalidade positiva de 

problemas econômicos e políticos que sofrem a relação entre algumas nações, abrindo assim 

uma demanda maior para o frango brasileiro. O cumprimento dos protocolos sanitários, de 

rastreabilidade e de controle de qualidade é um esforço conjunto de toda a cadeia produtiva 

brasileira, e imprescindível para alçar o país a liderança produtiva e exportadora.  
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4 O SISTEMA PRODUTIVO E INOVAÇÕES 
 

O presente capítulo tem como objetivo detalhar o sistema produtivo avícola, mostrando o 

sistema de integração vertical, caracterizando a estrutura da cadeia produtiva seus elos e 

atividades, e apresentar as inovações e a evolução da avicultura. 

4.1 O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO VERTICAL 

�

O Brasil da metade do século XX vivia sob diversas mudanças sociais e econômicas. 

O país que até então era voltado para a produção agrícola e para o interior passa a se 

industrializar e se urbanizar. Milhões de brasileiros migram para as metrópoles deixando o 

campo em busca de trabalho nas grandes cidades, muitos desses que antes sobreviviam da 

produção de subsistência. Com isso a agricultura e pecuária tem um grande desafio de 

alimentar a população crescente e urbanizada e com menores recursos de mão-de-obra. A 

busca pela profissionalização e maior eficiência produtiva no campo precisava responder a 

uma demanda de consumidores que buscavam uma fonte de proteína barata, nutritiva e de 

fácil preparo. O frango então desponta como alternativa alimentar de preferência e juntamente 

desenvolve-se a avicultura industrial brasileira. 

São incentivadas e promovidas politicas de Estado para orientar e estimular a 

avicultura no Brasil e também no Mundo. Governo e técnicos brasileiros se movimentam para 

modernizar a produção e expandi-la em termos de volumes e qualidade. Diversas missões 

empresarias e interações com técnicos americanos foram promovidas durante a década de 

1950-1960, com o intuito de conhecer de perto a produção das granjas e buscar novas 

tecnologias (UBABEF,2011).  

Na década de 1950-1960 os desafios econômicos e políticos brasileiros impõem 

enormes barreiras a pequenos produtores expandirem suas produções. A escassa estrutura 

bancária e financeira não alcança o interior do país e o acesso de crédito de longo prazo é algo 

impensável para realizar uma inversão de capital alta que algumas atividades como a 

avicultura demandam. Somam-se a isso os desafios de uma atividade produtiva complexa que 

envolve desde conhecimentos de nutrição, genética, manejo e abate até marketing e qualidade 

e tem-se um potencial produtivo com as mãos atadas. 

O Sistema de Integração Vertical surge então como a solução para desatar esse nó. A 

empresa Sadia, do empresário Atílio Fontana, localizada em Concórdia/SC foi pioneira nesse 
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sistema no Brasil em 1961, inspirada pelo modelo de integração americano. A ideia é 

replicada em três unidades da empresa, que começou entregando 100 pintinhos a um colono, 

que geraram mil e posteriormente milhares. A partir daí o frigorifico contratou milhares de 

pequenos produtores que criam as aves que depois serão abatidas e industrializadas. Com a 

agroindústria fica o encargo de fornecer os pintos de um dia, medicamento, ração e ao mesmo 

tempo supervisionar e coordenar o processo produtivo.  

Esse modelo de integração estabelece uma relação entre empresa e integrado 

(parceiro-criador), em que a empresa é proprietária do lote de aves e o integrado é responsável 

pelo seu manejo e tratamento. Segundo a UBABEF(2011) as agroindústrias optam pelo 

processo de integração como uma maneira de obter matéria-prima a um custo menor do que a 

produção própria em que há investimentos em terras, instalações, maquinas e mão-de-obra e 

com isso obtêm as matérias-primas em quantidade, qualidade e tempo adequado ao ritmo do 

processo produtivo, possibilitando a adaptação às condições instáveis de mercado. Para o 

integrado a opção pela integração garante o escoamento do produto, produção ininterrupta, 

maior facilidade de acesso ao crédito e incorporação mais rápida de inovações tecnológicas. 

A partir desse sistema de integração a agroindústria garante a sanidade das aves, 

fornecendo os medicamentos, e também asseguram que os frangos tenham desenvolvimento 

uniforme, fornecendo a genética e a ração. Da inovação da Sadia em 1961 em diante o 

sistema de integração de aves se tornou um paradigma, um marco para o setor no Brasil, 

gerando aumento de eficiência e profissionalização no campo e preços mais competitivos e 

produto de qualidade para o consumidor. 

Segundo Freitas e Bertoglio (2001), o sistema de integração pode ocorrer de duas 

formas: a integração por meio de contratos, e a integração pela verticalização da empresa. 

Sendo que em ambos modelos existe total controle por parte do frigorifico. A diferença 

principal é que na verticalização total, a empresa não conta com a figura do produtor 

integrado ou parceiro, sendo responsável por todas as etapas produtivas e mão-de-obra. 

A avicultura mantem o seu desenvolvimento apoiada no sistema de integração, que 

por muitos anos ocorreu por meio de acordos informais entre indústria e produtor. Ao longo 

dos anos e pelo aumento do volume e complexidade envolvidas, foram sendo desenvolvidos 

mecanismos mais formais, inclusive contratos entre integradora e o integrado. Diversas 

indústrias privadas e cooperativas adotaram esse sistema, que atualmente envolve milhares de 

produtores rurais.  
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Segundo a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuraria no Brasil (CNA), a lei 

de integração 13288/2016 contribui e é um marco para a redução da insegurança jurídica em 

relação aos contratos de integração e da relação conflitante entre as empresas que possuem 

maior poder econômico, e os produtores. A lei estabeleceu mecanismos de transparência nas 

relações contratuais e instituiu um canal de diálogo paritário e de conciliação de conflitos, por 

meio da criação da Comissão de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação de 

Integração (Cadec) que é implementado em comissões regionais pelas entidades sindicais. 

Com o sistema de integração o controle de biosseguridade é formalizado por meio de 

procedimentos técnicos, operacionais e estruturais detalhados, visando a prevenção ou 

controle da contaminação dos rebanhos avícolas que possam ter impacto na produtividade ou 

na saúde dos consumidores. Agroindústria e integrado tem protocolo de atuação em eventos 

de risco sanitário que minimizam os impactos e atuam preventivamente (UBABEF,2011). 

Atualmente mais de 90% da criação avícola brasileira segue o sistema de integração por 

meio de contratos com parceiros (UBABEF,2011). A sua implementação foi um divisor de 

águas na avicultura, transformando a produção brasileira de aves numa referência global.     

4.2 A ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DE FRANGO DE CORTE 

 
O processo de produção a montante da avicultura industrial é uma das produções 

primárias mais complexas, que envolve diversas atividades e exige um grau de coordenação 

que pode ser comparado a uma orquestra sinfônica, onde cada instrumento é fundamental para 

a execução e precisão necessária para o objetivo final: a constância da oferta de carne de 

frango de qualidade ao mercado consumidor nacional e internacional. A cadeia produtiva de 

aves de corte pode ser dividida em três etapas (GORDIM e OLIVEIRA, 2003): produção, 

industrialização e distribuição e consumo.  

A etapa de produção inicia com a importação de avós. Essas avós estruturarão o avozeiro, 

que servirá de base para desenvolvimento de matrizes. Na sequencia, as matrizes entrarão em 

processo de procriação e desenvolvimento do feto em incubadoras. Quando formado, o pinto 

de 1 dia será enviado ao criador de frangos. Neste processo de criação e incubação há um 

conjunto de insumos e equipamentos utilizados no processo. A criação de frangos envolve o 

processo de crescimento do mesmo a partir de rações elaboradas para cada fase. Compõem a 

ração diversos macro ingredientes e micro ingredientes. Após crescimento e engorda (em 

torno de 42 dias), o frango será abatido na fase de industrialização (MACARI,2014).  
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Conforme ilustrado na Figura 3, a industrialização inicia a partir do abate do frango, que 

depois de abatido será direcionado para acondicionamento inteiro, ou ser separado em partes 

nobres. Após ser separado, o frango é embalado e encaminhado para comercialização. O 

frango também pode compor em parte ou processado produtos prontos, como pratos rápidos 

ou embutidos, que permitem uma maior agregação de valor e diferenciação de produto. 

(BASSI,2013) 

Na etapa de distribuição e consumo, a comercialização ocorre no mercado interno ou no 

mercado externo. Os formatos de venda podem ser: direto para o atacado e este para a 

pequena revenda, feira e açougue; por meio do distribuidor que canaliza para supermercados e 

pequenas revendas; venda direta para grandes clientes (supermercados). No caso das 

exportações, antes do produto chegar ao atacado, distribuidor ou grandes varejistas pode ser 

negociado por meio de traders (comercializadores do mercado internacional) ou diretamente. 

(BASSI,2013) 

 Figura 3 - Cadeia Produtiva de aves de corte 

�

Fonte: Bassi (2013) 

Todas as etapas de produção, industrialização e comercialização envolvem diversos 

setores geradores e fomentadores e fornecedores de tecnologias. Segundo Bassi (2013), ao 
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longo da cadeia produtiva há tecnologias e inovação em cada etapa que completam a cadeia 

produtiva do frango de corte. 

Figura 4 - A cadeia produtiva da carne de aves 

 

Fonte: EMBRAPA (s.d) 

Conforme ilustra a Figura 4, os diversos elos que compõem essas etapas têm estreita 

relação de interdependência, em que o resultado alcançado em uma dessas atividades impacta 

nas outras, exigindo ajustes, respostas e um desenvolvimento contínuo de pesquisa e análises. 

Nas próximas subseções caracterizaremos técnica e economicamente esses principais elos. 

4.2.1 Segmento de Genética Animal 
�

O desenvolvimento e a pesquisa genética de aves de corte nos últimos 70 anos 

conseguiram atender as demandas produtivas com constante melhoria de conversão alimentar, 

aumento de peso e rendimento de carcaça, e controle do risco sanitário.  

Diferentemente de programas de melhoramento genético de outros setores como 

bovinos, ovinos e equinos, que são tradicionalmente organizados por entidades publicas e 

universidades, a iniciativa privada domina os programas de melhoramento genético de aves e 

suínos para fins comerciais. Segundo Siewerdt (2014) as primeiras companhias de 

melhoramento genético de frangos foram estabelecidas na década de 1910, nos Estados 

Unidos, e muitas delas até 1950 estavam dedicadas às aves de postura, sendo a carne 
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considerada subproduto. A partir de 1950 o foco de algumas empresas se voltaram para 

atender a demanda de frango de corte, e os esforços foram para potencializar as características 

típicas do frango de corte moderno: maior velocidade de ganho de peso corporal, melhor 

utilização do alimento (conversão alimentar) e maior rendimento de carcaça, principalmente 

carne de peito. 

Ao longo do tempo ocorreu uma consolidação do mercado, que em 1950 tinha cerca 

de 100 empresas de genética nos Estados Unidos, passou a ser dominado atualmente por 

quatro empresas, cada uma com seus principais produtos à frente, mas todas vendendo o 

pacote de melhoramento genético de frango que são: os reprodutores e as matrizes. Segundo 

Bassi (2013), o mercado de material genético na avicultura é um mercado globalizado e 

oligopolizado, onde existem poucas empresas de capital estrangeiro que desenvolvem as 

linhagens e as repassam para o mercado internacional. 

Tabela 7 – Informações sobre as principais empresas de genética de frangos.  
Empresa Conglomerado %Mercado 

Mundial 

Presença Forte Linha de 

Produtos 

Cobb-Van-

Tress 

TysonFoods(USA) 45 America do Norte, 

America do Sul, Asia 

(exceto China) 

Cobb, Avian, 

Sasso 

Aviagen E.W.G(Alemanha) 42 Europa, Ásia (incluso 

China) 

Arbor Acres, 

Indian River, 

Ross 

Hubbard Grimaud (França) 8 America do Sul, Asia Hubbard 

Heritage PerdueFarms(USA) 3 EUA Heritage 

Fonte: Siewerdt (2014) 

Segundo Martins (2012) ao longo das últimas décadas diversas iniciativas, 

capitaneadas por instituições publicas brasileiras como a ESALQ, UFV e EMBRAPA, foram 

empreitadas no sentido de criar uma cena de produção genética 100% nacional, porém 

nenhum dos programas desenvolvidos conseguiu produzir uma linhagem realmente eficiente, 

com condições de competir com o material genético importado. 

Para a compreensão de como as atividades de desenvolvimento genético e reprodução 

das aves são trabalhadas no Brasil, Ledur e Peixoto (s.d) indicam as principais fases de 

produção, conforme ilustrado na figura 5. 
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Figura 5– Pirâmide de Produção do Material Genético na Avicultura 

Fonte: Ledur e Peixoto (2019)   

Segundo Ledur e Peixoto (2019), a pirâmide de produção do material genético na avicultura 

de corte é caracterizado conforme abaixo:  

A pirâmide de produção apresenta três etapas 
complementares, situando em seu topo os Rebanhos Núcleo ou elite, 
responsáveis pelo melhoramento genético das linhas puras, via seleção 
intensiva das características economicamente importantes; na parte 
central os Rebanhos Multiplicadores, responsáveis pela produção de 
matrizes macho e fêmea, incorporando os benefícios da 
complementaridade entre as linhas puras; e na base da pirâmide os 
chamados Rebanhos Comerciais, que são os indivíduos destinados ao 
abate ou à produção de ovos. Dessa forma, o progresso genético é 
transferido para as gerações seguintes por meio de multiplicação, 
passando para as bisavós, avós, matrizes e finalmente, após cerca de 4 
anos, chega-se ao produto final, os híbridos, denominados pintos de 
um dia, que são vendidos aos criadores comerciais de frangos de corte 
e de galinhas poedeiras. (LEDUR e PEIXOTO, s.d) 

  
Segundo Santini (2006) o processo completo desde a seleção genética e reprodução até 

o abate leva cerca de 11 meses. Sendo que uma granja de avós produz cerca de 249 mil 

matrizes que irão produzir em torno de 143 pintos de um dia e ao final 40 milhões de frangos 

de corte para o abatedouro.   
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Figura 6 – Fluxo de Produção na criação de aves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santini (2006) 

 

Nos últimos anos as importações de material genético vêm decaindo no Brasil, pois o País 

está comprando menos avós e mais bisavós, multiplicando-as internamente. Os abatedouros 

realizam tanto a compra de matrizes como de avós das empresas de genética e suas 

multiplicadoras, todas instaladas no Brasil. (SANTINI,2006) 

4.2.1.1 Inovações e tendências tecnológicas do segmento de genética  

 
A qualidade genética das aves utilizadas em um sistema de produção é considerada a 

base tecnológica de sustentação de sua produção. A evolução no desempenho de linhagens de 

corte tem sido acentuada nas últimas décadas pelos programas de melhoramento genético. 

Segundo o estudo do BNDES (2007) a idade de abate das aves diminuiu de 105 dias, em 

1930, para 49 dias em 1970, e atualmente cerca de 42 dias. A conversão alimentar por sua vez 

aumentou significativamente, passando de 2,15kg em 1970 para cerca de 1,70kg de ração para 

produzir 1kg de frango atualmente. 

A concentração do segmento de genética, resultado de intensa competição, tem trazido 

reflexos positivos para o Brasil, já que as empresas multinacionais realizam no país a primeira 
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fase de reprodução de linhagens puras. Esta estrutura gera um maior controle da oferta da 

cadeia, melhor controle sanitário, uma facilidade de correção de problemas do pacote 

tecnológico e uma evolução do mesmo se adaptando as condições de micro bioma específico 

de cada região do Brasil. Ao mesmo tempo alguns especialistas alertam para a dependência da 

tecnologia desenvolvida externamente e os riscos de baixa variedade genética (BNDES,2007). 

Santini (2006) aponta que 80% das melhorias obtidas nas linhagens de aves de corte 

foram decorrentes do processo de seleção, acompanhadas pelo aprimoramento em instalações, 

manejo, nutrição, ambiência e sanidade. Sendo estimado que o melhoramento genético 

contribuiu com a melhoria da taxa de conversão alimentar do frango na ordem de 25g por ano 

de economia de ração por quilo de frango vivo. O quadro 1 aponta os principais avanços 

tecnológicos da genética avícola:  

Quadro 1. Mudanças tecnológicas de produto e processos na genética avícola  

Mudanças tecnológicas de produtos Mudanças tecnológicas de processos 

-  Foco na melhora da conversão alimentar; 

- Rendimento de carne e peito; 

- Menor teor de gordura; 

- Resistência a doenças; 

- Conformidade; 

- Empenamento 

- Seleção assistida por marcadores; 

-Genética quantitativa, ultra-sonografias, raios-x; 

- Técnicas na reprodução e criação: controle de 

temperatura de incubatórios; método de distinção 

de ração; controle de ratos em granjas; controle 

de luz, temperatura e umidade em granjas; 

-  Uso de recurso de Genética Molecular; 

 

Fonte: Adaptado de: Santini (2006); Bassi (2013); Embrapa (s.d); Siewerdt(2014) 

Quanto ao progresso técnico obtido no desenvolvimento genético Santini (2006) 

apresenta como:  

...a indústria avícola no Brasil tem um programa de melhoramento 
genético efetivo e bem sucedido, impulsionado pelos conhecimentos 
em genética quantitativa, recursos computacionais e modelos 
estatísticos (SANTINI 2006). 

Uma nova tendência das grandes empresas de genética avícola tem sido a tentativa de 

incorporar informações genômicas no processo seletivo das aves. As empresas de genética 

participam na ponta da pirâmide da cadeia de produção da carne de frango. A partir da seleção 

genética identificando as aves de elite, o progresso genético é transferido para as gerações 

seguintes por meio de multiplicação até ser incorporado nos frangos comerciais. 
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Segundo o CIAS- Centro de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa (s.d) as áreas 

de genética e genômica seguirão ganhando importância na área de pesquisa científica, que 

resultem em animais geneticamente melhorados, com o uso de edição gênica para melhorar a 

produção.  

Também a crescente preocupação dos consumidores com o bem-estar e doenças 

metabólicas na produção animal pressiona o setor de genética a selecionar aves e suínos mais 

equilibrados fisiologicamente. O que segundo a Embrapa (s.d) resultará na demanda de 

genética de aves para produtos diferenciados, como os orgânicos, coloniais, alternativos, 

nutracêuticos e enriquecidos, voltados a atender um mercado crescente de alto valor agregado.  

O quadro abaixo apresenta as principais tendências e perspectivas para o futuro da 

genética avícola, que respondem as principais demandas e oportunidades dessa área: 

Quadro 2. Desafios, tendências e oportunidades na genética avícola  

Melhoramento Genético Produtos Diferenciados 

- Edição gênica para consertar os defeitos 

genéticos de linhagens comerciais e melhorar a 

adaptabilidade das mesmas à sistemas de 

produção acelerados. 

 

 - Apoio aos programas nacionais de 

melhoramento genético para diminuir 

dependência estrangeira  

- Tecnologias de criopreservação de material 

genético.  

 

- Ajustes genéticos para melhoria de carne para 

produção industrial e in natura.  

 

- Uso potencial de aves como biorreatores para 

produção de proteínas de interesse para saúde 

animal e humana.  

 

- Desenvolvimento de genótipos mais adaptados 

às condições de ambiência disponíveis, com 

- Identificação de genótipos específicos para 

produção de frangos coloniais/orgânicos e para 

frangos tipo industrial.  

 

-  Associação entre a salubridade da carne de 

aves de capoeira com a salubridade dos vegetais.  
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maior resistência genética às anomalias e 

distúrbios esqueléticos e de conformação, ganho 

em peso, em eficiência alimentar, em rendimento 

e qualidade de carne, em reprodução e 

eclodibilidade. 

 

 - Uso da bioinformática para determinar e 

analisar as sequências genômicas para determinar 

infecção de granjas avícolas por vírus. 

Fonte: BASSI E SILVA (2018) 

Siewerdt (2014) aponta que os programas de melhoramento genético que obterão 

maior sucesso serão aqueles que anteciparem futuras mudanças e estiverem preparados para 

reagir de forma competitiva.  

4.2.2 Segmento de Nutrição Animal 
 
A nutrição animal é uma das áreas que mais tem se desenvolvido nos últimos anos. 

Responsável por cerca de  67% do custo de um frango, é um dos elos mais essenciais dentro 

da cadeia produtiva de proteína animal, e pode ser um diferencial competitivo dentro das 

estratégias das empresas e do setor. Segundo Andriguetto (1990) o potencial genético é 

complementado pela alimentação racional. Ao lado da sanidade e manejo, a genética é o 

ponto de partida às condições básicas, que a partir disso se alimentando convenientemente 

poderão obter benefícios que atinjam o objetivo econômico.  

Segundo Luchesi (2014) até os anos de 1940 a nutrição animal estava voltada para o 

isolamento e identificação dos nutrientes considerados essenciais. A partir da década de 1950 

as pesquisas concentraram-se na determinação das exigências nutricionais e das inter-relações 

entre os nutrientes. Até então as formulações eram simplificadas, contando basicamente com 

macro-ingredientes de origem vegetal e animal, sem suplementação de vitaminas e aditivos. 

Com novas formulações o tempo de crescimento das aves torna-se mais rápido, além da 

melhora da performance. 

Segundo Santini (2006) no início do século XX utilizavam-se apenas seis ingredientes 

na composição da ração enquanto que em 1957 a composição incluía 22 ingredientes, entre 

cereais, vitaminas e minerais. Atualmente a composição da ração pode ser formulada por mais 

de quarenta ingredientes como: milho, farelo de soja, farelo de trigo, sorgo, fosfato bicalcico, 
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farinhas de origem animal, calcário, concentrado proteico de soja, DDGs, vitaminas 

(A,D3,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B9,B12,C,E,K3,H), aminoácidos (treonina, lisina, metionina) 

minerais (zinco, ferro, manganês, cobre, iodo, selênio e cobalto), antioxidantes, enzimas 

probióticos, ácidos orgânicos, óleos essenciais dentre outros ingredientes. As rações são 

separadas por fases, otimizando o ciclo produtivo do inicio até o abate.  

 O milho é o ingrediente de maior impacto no custo e em termos de aporte de 

nutrientes para a alimentação do frango. Cerca de 68% da energia metabolizável; 24% da 

proteína bruta; 24% dos aminoácidos sulfurados; 12% da lisina e 24% da treonina, em rações 

para frangos de corte são provenientes do milho, o que demonstra a grande importância dessa 

matéria prima. Um milho de pior qualidade ou mal conservado pode comprometer os 

resultados de performance (LUCHESI,2014). 

O farelo de soja é a principal fonte proteica nas formulações para frangos de corte, 

fornecendo cerca de 66% da proteína bruta da dieta, 44% dos aminoácidos sulfurados, 69% da 

lisina e 64% da treonina. É um subproduto da moagem do grão no processo industrial de 

obtenção de óleo, e é produzido por diversas industrias esmagadoras de soja nacionais e 

multinacionais, de constituição privada ou cooperativas. A qualidade pode variar em função 

do cultivar utilizado, local de produção e do processamento e níveis de substâncias anti-

nutricionais. 

 O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, colhendo cerca de 82 

milhões de toneladas na ultima safra ciclo 2017/2018 e com previsão de colher 94,5milhões 

de toneladas em 2019, o país atualmente é autossuficiente para atender a demanda total de 

cerca de 66 milhões de toneladas para consumo interno. Na produção da soja, o Brasil é maior 

produtor global atualmente, colhendo 120,8 milhões de toneladas na ultima safra ciclo 

2017/2018 e com previsão de colher 116,5 milhões de toneladas em 2019, suficiente para 

atender a demanda interna de cerca de 45 milhões de toneladas. (USDA,2019) 

No Brasil, um conjunto de práticas e métodos de manejo agrícola se desenvolveram ao 

longo do tempo, como por exemplo o método de plantio direto que impulsionou sucessivos 

recordes produtivos de grãos e cereais. Essa disponibilidade de oferta de grãos, que 

produzidos em larga escala permitem a redução do custo médio por hectare, é um diferencial 

significativo na formação de custos da ração. 
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  Em paralelo ao desenvolvimento agrícola, as indústrias de beneficiamento de milho e 

soja se alocaram ao redor dos bolsões de produção do grão para suprir as necessidades das 

integrações. São produtores, cooperativas, empresas de capital nacional, empresas de capital 

internacional e tradings que tem estrutura de equipamentos para beneficiamento, 

armazenagem e distribuição dessas importantes matérias primas para as fábricas de ração.  

Em compasso com o avanço da genética e das pesquisas a campo houve a necessidade 

de se introduzir ingredientes mais puros, digestíveis e acumuláveis, que são acrescidos aos 

ingredientes básicos das rações. Os micro-ingredientes adicionados à ração respondem por 

grande parte do avanço da avicultura, tornando a nutrição mais eficiente. A maior parte dos 

micronutrientes utilizados são importados, principalmente vitaminas, aminoácidos e enzimas. 

Algumas grandes multinacionais atuam na produção, importação e distribuição de 

micro-ingredientes para a nutrição animal no Brasil. No mercado de vitaminas por exemplo, 

destacam-se: BASF SE (Alemanha), Adisseo (França/China); DSM (Suiça) ; CHR Olesen 

(Belgica/China). Outro mercado segmentando dentro do mercado nutricional é o de 

aminoácidos, em que se destacam: ADM (USA), Ajinomoto (Japão), CJ (Coreia do Sul), 

Evonik (Alemanha) e Adisseo (França/China). Dos principais aminoácidos utilizados na 

nutrição de aves, a Lisina é o único que conta com fabricas instaladas no Brasil, das empresas 

CJ, Evonik e Ajinomoto. Também se nota nos últimos anos um avanço de micro ingredientes 

de origem chinesa, gerando uma maior competitividade e dinâmica neste mercado.  

Segundo Andriguetto (1990) os técnicos têm de pensar em termos de nutrientes antes 

de pensar em termos dos ingredientes que compõem os regimes alimentares de um animal. 

Atualmente os nutrientes conhecidos consistem em pelo menos 12 aminoácidos essenciais e 

suas inter-relações com os demais, 17 vitaminas, 15 ou mais minerais, ácidos graxos, glicídios 

dentre outros. Esses nutrientes tem de ser administrados em tal proporção e dose que nutram 

adequadamente o animal, para que tenham utilidade máxima. Tal quantidade e proporção 

variam com a idade do animal, a fase e o sistema de produção. O desafio da nutrição é 

traduzir as necessidades nutritivas teóricas em necessidades alimentares reais, ou seja, 

formular rações ou regimes alimentares em toda sua complexidade, buscando uma solução 

ótima de acordo com: a espécie e potencial genético intrínseco de cada raça e variedade; as 

condições de higiene e manejo ao qual é desafiado o animal; as considerações de ordem 

econômica e produtiva das matérias primas, possibilidade de reabastecimento, custos e 

distribuição; conservação da ração; e produção agrícola.  
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TABELA 8- Composição percentual dos itens de custo do frango de corte- Abril/2019 

Item de custo Composição 

Nutrição 67,96% 

Pinto de um dia 15,17% 

Mão de obra 5,67% 

Transporte 3,56% 

Depreciação 2,49% 

Energia elétrica | Cama | Calefação 2,10% 

Custo de capital 1,88% 

Manutenção | Financeiro | Funrural 0,83% 

Diversos | Outros 0,25% 

Sanidade 0,11% 

   Fonte: ICP-EMBRAPA (2019). Elaborado pelo autor 

Nota-se no Índice de Custos de Produção- ICP (tabela 8) elaborado pela Embrapa 

Aves e Suínos a importância relativa da nutrição na composição dos custos do frango de 

corte, e como a variação nos custos, principalmente dos macro-ingredientes (milho e farelo de 

soja), impactam na variação do custo. 

Atualmente o segmento de rações encontra-se pulverizado e especializado. As fábricas 

de rações produzem produtos completos para cada tipo de criação, como também fornecem 

concentrados, para serem misturados ao farelo de soja e milho, que são vendidos aos 

produtores independentes e as empresas integradoras de pequeno porte. As maiores empresas 

de nutrição fornecem também o Premix, um pré-mistura de micronutrientes, sais minerais, 

aminoácidos, vitaminas e aditivos, que podem conter também medicamentos e antioxidantes. 

(BNDES,2007) 

A maior parte das rações avícolas atualmente são preparadas nas indústrias 

integradoras e cooperativas. Algumas adotam como estratégia a compra do Premix, para 

misturar com os macro-ingredientes, e outras compram diretamente todos os ingredientes e 

misturam em fábrica própria de rações. O transporte da ração é feito a granel, em veículos 

apropriados para abastecimento dos silos anexos às granjas.  
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TABELA 9 Produção nacional de rações (milhões de toneladas) 
Segmento 2017 2018 Variação % 

Frango de Corte 32,3 31,7 -2,00 

Poedeiras 6,2 6,8 10,00 

Gado Corte 2,5 2,6 2,1 

Gado leite 6 6 0,0 

Suínos 16,5 16,8 1,5 

Equinos 0,579 0,585 1,0 

Cães e Gatos 2,58 2,65 2,9 

Aquicultura 1,18 1,23 4,2 

Sal Mineral 2,98 3,13 5,0 

Outros 0,822 0,850 3,3 

TOTAL 71,7 72,3 0,8 

Fonte: SINDIRAÇÕES (2018). Elaborado pelo autor 

Segundo os dados do SINDIRAÇÕES (2018) tabulados na Tabela 9, no ano de 2018 o 

Brasil produziu cerca de 71milhoes de toneladas de ração, sendo que a avicultura de corte 

representou 31,7milhoes de toneladas ou 44% da produção total de rações, e isso num ano em 

que houve redução de cerca de 2% no consumo de ração para frangos em relação ao ano de 

2017, reflexo do ajuste do mercado que teve redução no alojamento de pintos na ordem de 

3,5%.  

4.2.2.1 Inovações e tendências tecnológicas do segmento de nutrição animal 

 
Os programas de alimentação para frangos de corte têm seguido a constante evolução 

genética, aliada ao maior conhecimento das exigências nutricionais das aves. Estes programas 

podem ser estabelecidos baseados na idade ou em um consumo fixo por fase. No início da 

avicultura industrial, as aves eram criadas fornecendo-se somente uma ração, posteriormente 

com o avanço das fábricas de ração, na década de 1950, criaram-se programas de duas fases 

(inicial 1-28 dias; e crescimento 29-abate).  

Com o advento dos antibióticos nas rações, houve a necessidade de se criar uma 

terceira fase, de terminação, fornecida 7 dias antes do abate, onde ocorre a retirada dos 

antibióticos, pois verificou-se que havia um ganho de peso compensatório, bem como a 

necessidade da retirada de drogas que poderiam deixar resíduos na carne. Atualmente já são 
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comuns os programas com 4 ou 5 fases, conforme tabela 10 abaixo. Tão importante quanto à 

quantidade de um nutriente, é dá-lo em proporção correta em relação aos outros nutrientes, 

para que tenha utilidade máxima, observando a capacidade intrínseca de produção de um 

determinado animal, e aceitando as condições naturais impostas pelo clima e genética. 

Tabela 10 - Composição das rações para as Fases: Pré-Inicial, Inicial, Crescimento e Final % 
 

Ingredientes Pré-Inicial  Inicial  Crescimento Final  

  1-10d 11-21d 22-35d 36-42d 

Milho 7,86% PB3 46,7155 53,9035 60,6353 67,0149 

Farelo de soja 45% de PB3 44,5971 35,0181 28,5456 23,8882 

Farinha de carne e ossos 44% PB3 - 6,0911 5,2819 4,3906 

Óleo 4,2996 3,2466 3,6716 3,2372 

Bicarbonato de Sódio - - 0,3886 0,3946 

Fosfato Bicálcico 1,8394 - - - 

Calcário 0,9529 - - - 

Sal 0,5325 0,4105 0,1369 0,1215 

L-Lisina 0,1104 0,2012 0,2451 0,2607 

DL-Metionina 0,2467 0,3453 0,3060 0,2623 

L-Treonina 0,0559 0,0838 0,0890 0,0800 

Premix Mineral e Vitamínico1 0,6000 0,6000 0,5000 0,3000 

Adsorvente de Micotoxinas - - 0,1500 - 

Anticoccidiano 0,0500 0,0500 - - 

Farmatan Belco®2 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 

TOTAL 100,05 100,00 100,00 100,00 
1 Premix concentrado para rações de frangos de corte - Fase Final (código: AA01106AD), cada quilograma do 
produto contendo: vit A 1660000 UI, vit D3 664000 UI, vit E 4980 UI, vit K3 830 mg, vit B1 332 mg, vit B2 
1095,6 mg, vit B6 664 mg, vit B12 2656 mcg, vit B5 2988 mg, vit B3 8300 mg, colina 78,26 g/kg, ácido fólico 
199 mg, biotina 16,6 mg, selênio 99,6 mg, cobre 2660 mg, ferro 13,29 g, iodo 266 mg, manganês 21,28 g, fitase 
165000 U, xilanase 330000 U, etoxiquin 841 mg, BHA 660 mg. Inclusão do produto de 6kg/ton (1 a 21 dias); 
5kg/ton (22 a 35 dias) e 3kg/ton (36 a 42 dias de idade). 
2 Espaço: No Tratamento 1 (T1) – Controle Positivo (CP) foi incluso: 500g/ton do melhorador de desempenho 
Bacitracina Metileno Disalicilato BMD® 11% granulado; T2 – Controle Negativo (CN): 500g/ton do inerte 
caulim; T3: CN + 250g/ton de Farmatan BELCO® + 250g/ton de caulim; T4: CN + 500g/ton de Farmatan 
BELCO®. 3 Proteina Bruta  
Fonte: FUKUYAMA (2018). 

 

Segundo Santini (2006) é de crucial importância a seleção de ingredientes, 

observando-se as além das características nutricionais, mas também os controles de 

rastreabilidade e contaminação. A remoção de substancias anti-nutricionais e a redução de 

contaminação por fungos, salmonelas e outros agentes patogênicos é tão importante quanto à 
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busca pela melhoria de digestibilidade ou palatabilidade de um ingrediente. Destaca-se a 

evolução do setor na última década, buscando certificações no âmbito dos programas de BPF 

– Boas Práticas de Fabricação e desenvolvimento de análise de perigos e pontos críticos de 

controle (HACPP). A nutrição é um segmento dinâmico (como a própria atividade avícola),  

assim, a fórmula das rações muda para cada cliente ou lote, 

para cada idade da ave e a cada época do ano, em função do clima (LUCHESI,2014). 

Segundo Andriguetto (1990) a alimentação animal é de importância capital na pratica 

de criação de animais, em razão das repercussões econômicas e das soluções que lhe são 

dadas. O profissional responsável pelas formulações das rações (nutricionista, veterinários, 

agrônomos, etc.) tem a seu dispor atualmente diversas ferramentas computacionais que o 

auxiliam na tomada de decisão e na organização da matriz de dados de cada ingrediente e sua 

interação em uma fórmula. São softwares de gestão, de nutrição linear e mesmo software de 

formulação não-linear de otimização de custo do frango de corte. 

Destacam-se as principais inovações de processos e produtos no segmento de nutrição 

animal nos últimos anos, conforme sintetizado no quadro 3. A dinâmica do segmento de 

nutrição animal buscando a melhor eficiência e a redução dos custos de produção torna o setor 

um dos mais ágeis ao inovar. Além da evolução dentro da fábrica, com processos 

automatizados, informatizados e com avançados controles de qualidade, o segmento de 

nutrição animal tem o papel de levar ao campo os ingredientes mais avançados em termos de 

tecnologia.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ϲϰ�
�

Quadro 3. Mudanças tecnológicas de produto e processos na nutrição animal  

Mudanças tecnológicas de produtos Mudanças tecnológicas de processos 

- Substituição de componentes  

-Aumento de produção de novos componentes: 

DDGS, proteínas concentradas vegetais, sorgo; 

milheto; 

- Rações sem subprodutos de carne; 

- Produtos minerais na forma orgânica; 

- Novas gerações de enzimas; 

- Mudanças em embalagem; 

- Uso de líquidos e enzimas pós-pelletização; 

- Automatização de funções produtivas 

-Certificações e métodos avançados de controle de 

qualidade 

- Uso de softwares para aferição, gestão e 

controles, formulações lineares e não-lineares; 

-  Processo produtivo controlado; 

Fonte: Adaptado de: Santini (2006); Bassi (2013); Embrapa (s.d) 

Dentre os fatores que condicionam o rendimento das produções animais, a 

alimentação, que fornece ao organismo as matérias necessárias à elaboração das produções, 

representa o meio mais eficaz de que se dispõe atualmente. As possibilidades de ação que são 

oferecidas pela alimentação animal são muito amplas e não são limitadas a não ser pela 

capacidade própria de utilização do organismo considerado. A cobertura das necessidades 

nutritivas representa, antes de tudo, produção (ANDRIGUETTO,1990). 

Quadro 4. Desafios, tendências e oportunidades na nutrição animal  

Ingredientes alternativos para ração Aumento da produção 

- Ingredientes substitutivos ao milho e soja. 

 

- Incremento do uso de ingredientes naturais 

como enzimas, ácidos orgânicos, antioxidantes. 

 

- Nutrigenômica.  

 

- Alimentos nutracêuticos. 

 

- Nutrição in-ovo, com intervenção e modulação 

ainda na fase embrionária;  

 

- Imunonutrição e a nutrição de reprodutores, 

utilizando-se de mensurações seminais.  

 

- Metagenômica, metatranscriptômica e 

metabolômica 

 

Fonte: BASSI E SILVA (2018) 
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Segundo a Embrapa (s.d) a nutrição animal terá seus esforços voltados para diversas 

frentes que são as fronteiras tecnológicas atuais, conforme apontado no Quadro 4. Dentre elas 

a nutrigenômica: que é o impacto de nutrientes na expressão gênica que permite conhecer o 

mecanismo de ação das substâncias biologicamente ativas nos alimentos e seus efeitos para a 

saúde humana, fornecendo meios para prevenir e tratar doenças por meio da alimentação. 

Também promissor em pesquisas é a nutrição in-ovo, que é a modulação do animal em fase 

embrionária. 

 

  O aumento do uso de enzimas exógenas é apontado como ferramenta importante na 

busca de maximizar a produção e reduzir os custos de produção, assim como o uso de aditivos 

e ingredientes alinhados às preocupações dos consumidores e desafios ambientais. 

O segmento como um todo também está atento as inovações de tecnologia da 

informação: são as IOTs (internet das coisas), soluções de nuvens, máquinas inteligentes, que 

estão disponíveis para muitos processos. Essas tecnologias possibilitam análise online e 

correção dos parâmetros, o que garante eficiência maior do processo e das matérias primas e 

ingredientes (AVICULTURA INDUSTRIAL,2018). 

4.2.3 Segmento de Sanidade 

 
As produções brasileiras de aves se norteiam pelo conceito de “all in all out” (tudo 

dentro tudo fora), em que todas as aves ocupam um galpão de produção ao mesmo tempo, 

desde o primeiro dia de vida, saindo todas juntas para o abate no final do período produtivo. 

Sendo que o principal objetivo desse conceito é minimizar os riscos sanitários que está sujeita 

essa produção, sendo um dos fatores de maior preocupação de todos os elos da cadeia. 

Segundo o estudo do BNDES (2007) é nos aviários onde os riscos são maiores, seja pela 

exposição das aves a fatores exógenos, potenciais transmissores de doenças, seja pela 

atomização dos criadores ou pela diversidade de ambientes e tecnologias aplicadas no manejo 

avícola.  

Segundo Santini (2006) a sanidade avícola está relacionada às condições que 

asseguram a saúde do animal, envolvendo também a produção de medicamentos diretamente 

ministrados ou misturados à alimentação animal, com o objetivo de prevenir e tratar uma 

população de aves de algumas doenças, sendo que as vacinas têm sido usadas como grande 
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instrumento no controle de doenças, utilizando atualmente desde antes do nascimento do 

pintinho até o abate. 

O segmento de medicamentos sempre teve forte atuação das multinacionais 

americanas e europeias, empresas como: Bayer, MSD, Elanco, Pfizer, Merial, Ceva, dentre 

outras, que disputam com algumas empresas nacionais um expressivo mercado de 

medicamentos para produção animal na ordem de R$ 5,34 bilhões em 2017. (SINDAN, 

2018). Sendo que cerca de 13% desse mercado é de medicamentos para avicultura. 

É notório os níveis de sanidade que toda a cadeia produtiva brasileira alcançou nas 

últimas décadas, que conseguiu se isolar de eventos críticos na produção de aves, como a 

gripe aviária. Isso reflete um esforço de toda a cadeia produtiva e seus agentes públicos e 

privados.  

Giarola (2017) destaca o rigoroso controle sanitário na cadeia avícola, preocupação 

tanto das empresas quanto do governo, com vistas a garantir a qualidade e sanidade ao 

consumidor final e com isso ter pleno acesso aos mais competitivos mercados nacionais e 

internacionais. O controle sanitário pode ser classificado em três instâncias de inspeção 

sanitária: a municipal, a estadual e a federal.  Sendo que o selo de identificação emitido por 

cada instância delimita também a área de comercialização, ou seja, inspecionado pelo órgão 

municipal pode-se comercializar somente dentro do município, o selo estadual (SIE) dentro 

do estado, e o selo federal (SIF), nacionalmente e internacionalmente. 

O estudo do BNDES (2007) destaca o nível crítico da sanidade avícola e sua 

efetividade: 

A percepção das condições sanitárias de um produto, setor produtivo 
ou país não se dá somente pela existência de regras 
e sim pela sua efetividade, ou melhor, pela confiança que se tem de 
que as regras e as condições são efetivas. Que os agentes econô- 
micos e políticos envolvidos transmitem vontade, capacidade, rapidez de 
resposta, enfim, segurança de que tudo que é necessário 
fazer para manter as condições sanitárias ideais em todas as etapas 
de produção foi e será feito (BNDES 2007). 
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4.2.3.1 Inovações e tendências tecnológicas�do segmento de sanidade 

Atualmente, acompanhando as exigências dos mercados importadores mais 

qualificados, da não utilização de medicamentos nas rações e de farinhas de origem animal, 

têm levado as empresas a se reposicionarem nesse segmento em termos de oferta de produtos. 

Nesse sentido são cada vez maiores o uso das alternativas: prebióticos, probióticos, 

acidificantes, óleos essenciais, dentre outros frente ao uso dos tradicionais antibióticos.  

Segundo a Embrapa (s.d) com as crescentes exigências tanto do mercado mundial 

quanto dos consumidores, as pesquisas em sanidade avícola estarão focadas em novas 

técnicas e tecnologias de detecção rápida de patógenos emergentes e exóticos de alto risco 

para a saúde humana e animal, dentre elas a nanotecnologia (transferência de anticorpos-aves) 

é um promissor campo de pesquisas, assim como a biossegurança em sistemas de produção de 

pequena escala, e estudos sobre a microbiota e o controle da coccidiose continuarão a 

preocupar os pesquisadores e produtores de aves. 

O significativo avanço nos índices produtivos e zootécnicos da avicultura nas ultimas 

décadas, é um trabalho continuo de P&D, principalmente nas áreas de genética, nutrição e 

sanidade. O desenvolvimento do animal está condicionado a uma série de variáveis, que 

devem ser trabalhadas conjuntamente, para alcançar um melhor resultado (SANTINI,2006). 

4.2.4 Segmento de Alojamento  

 
As evoluções das práticas de manejo ocorreram em paralelo com a evolução da 

genética, do desenvolvimento da nutrição, da mudança de escala de produção da indústria e 

dos novos paradigmas de competitividade ao que o setor foi submetido. Entende-se por 

manejo, um conjunto de técnicas e métodos de acomodação, fornecimento de ração e 

tratamento do animal que maximizem a obtenção do produto pretendido com a criação 

(BNDES,2007). 

A empresa integradora define protocolos de alojamento visando uma produção 

homogênea e controlada no campo. Com isso se estabelecem padrões mínimos de 

climatização adequada; modelos de equipamentos como bebedouros e comedouros 

padronizados para que estimulem a ave a comer mais ou até mesmo desperdiçar menos ração; 

práticas de apanha do frango; armazenagem e distribuição da ração no aviário dentre outros 

(GIAROLA,2017). 



ϲϴ�
�

Compõem o segmento de alojamento as empresas que fornecem equipamentos, silos, 

bebedouros, comedouros, climatizadores, entre outras máquinas que são utilizados nos 

aviários. No Brasil, há importantes empresas nacionais voltadas a fabricação dedicada desses 

equipamentos para atender as indústrias de proteína animal, como: GSI, Plasson, Kilbra, 

CASP, dentre outras. 

4.2.4.1 Inovações e tendências tecnológicas no alojamento de frango de corte 

Com o aumento da quantidade de animais alojados e da densidade (quantidade de aves 

por m²), seguiu-se uma preocupação com a ambiência da ave e seus impactos produtivos. O 

nível de stress, a temperatura, a qualidade e quantidade de agua fornecida, a luminosidade e a 

quantidade de alimento são fatores chave no manejo avícola e impactando diretamente em 

índices como o nível de mortalidade.  

Para minimizar esses impactos negativos, o segmento, gradativamente, vem 

aumentado o nível de automatização dentro dos galpões, principalmente nas atividades que há 

contato direto do trabalhador com as aves, como o abastecimento de ração e agua, e limpeza 

dos bebedouros e comedouros. Os recipientes de alimentação são desenvolvidos para 

estimular o consumo e minimizar o desperdício de recursos. 

A variação excessiva de temperatura causa perda de energia e com isso maior 

consumo de ração pela ave, além de aumentar o stress. Portanto a climatização dos galpões, 

através de ventiladores, que fazem o ar circular, e de sistema de aquecimentos que mantem o 

clima estável é atualmente de ampla utilização nos aviários.  

As técnicas de controle de luminosidade também são exploradas, buscando minimizar 

o stress do frango e uma menor movimentação (que causa gasto de energia), e também 

contribuir para o consumo de ração eficiente. Estabelecer um fotoperiodo adequado pode ser 

uma solução para melhorar o bem-estar dos frangos de corte sem prejudicar desempenho e 

saúde, sendo uma técnica útil e de baixo custo na produção, com isso se estabelece um 

programa de luz, tanto em aviários fechados quanto abertos.  

Uma técnica recente, trazida dos Estados Unidos e sendo disseminada no Brasil é o “ 

Dark House”. Sistema em que os animais são mantidos em ambiente com luminosidade 

totalmente controlada e adequada ventilação. A luz é aumentada em horários de alimentação, 

e fora destes, as aves são mantidas num ambiente escuro sem contato com a luz natural. Isso 

faz com que as aves fiquem mais calmas, comam menos e melhorem a conversão alimentar, 
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consumindo cerca de 2,8% menos ração que o sistema convencional e também apresentando 

menor mortalidade (BNDES ,2007). 

 O isolamento da área de criação do restante da propriedade rural, tem como finalidade 

aumentar a biossegurança na avicultura, minimizando a exposição da dos frangos ao convívio 

de outros animais e pessoas. Em conjunto com a promoção de um ambiente externo 

arborizado e sombreado, que diminuem o consumo de energia elétrica, vem se ampliando o 

uso de alternativas de geração de energia.  

A Embrapa (s.d) aponta como tendências o crescimento da área de robótica aplicada 

ao manejo de aves, como o pastoreio de pintinhos, e à melhoria de processos. Em relação aos 

aviários, o uso de plasticultura (aviários versáteis, transportáveis e de baixo custo), sistemas 

modulares para lotes menores, visando a alimentação individualizada, construção de aviários 

biosseguros e autossustentáveis, com uso de computadores para monitoramento e avaliação 

em tempo real das aves tem sido apontado como uma forte tendência no setor. 

A automação do processo produtivo de criação de aves, com uso de fontes alternativas 

para a manutenção da ambiência do aviário, como tecnologias de automação para apanha de 

aves e o uso de biotecnologia com ferramentas de análise em tempo real dos alimentos, 

também são tendências apontadas (EMBRAPA, s.d). 

 

4.2.5 Segmento de Processamento  

 
Os estabelecimentos responsáveis pelo abate do frango, elaboração dos produtos e 

comercialização são denominados frigoríficos ou abatedouros. No sistema de integração 

produtiva os frigoríficos também administram, supervisionam e coordenam as operações 

realizadas pelos criadores (integrados), impondo um pacote tecnológico que inclui desde a 

genética até os padrões sanitários, conforme visto nas seções anteriores. (BNDES,2007) 

Na região Sul do país se concentram boa parte dos grandes abatedouros, seguido pela 

Região Sudeste, e mais recentemente expandindo-se na Região Centro-Oeste, buscando farta 

oferta de grãos. Em todas as regiões, no entanto, não há diferenciação significativa quanto ao 

nível da tecnologia utilizada.  Segundo o estudo do BNDES (2007) as empresas utilizam linha 

de abate automatizada de grande escala, com modelo de produção “fordista”. Estas linhas 
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permitem a produção de frango, com alto grau de padronização, e diferentes tipos de corte e 

produtos de valor agregado. 

Atualmente cerca de 50 associados compõem a agroindústria produtora de aves, 

conforme quadro associativo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Estima-se 

que entre abatedouros de escala regional, estadual e nacional, tenha mais de 100 empresas 

com diversas coberturas de mercado e produto, algumas dedicadas exclusivamente ao 

mercado externo, outras atuando regionalmente e nacionalmente. Apesar de um conjunto 

expressivo em números absolutos, as ultimas décadas foram de diversas fusões e aquisições 

de alguns grupos internamente. Com isso, estima-se que atualmente os três maiores grupos 

respondem por mais de 50% da produção nacional de frango. São eles: JBS/Seara, 

BRF/Sadia-Perdigão e Aurora, presentes principalmente nos estados do Sul. 

 

Figura 7. Participação em % na Produção de Frangos de Corte por Estado 

Fonte: EMBRAPA(2019) 

Conforme a Figura 7, cerca de 60% da produção de carne de frango se concentra na 

Região Sul. Nos últimos anos o estado do Paraná tem se destacado tanto na produção quanto 

exportação, sendo que a tem crescido a representatividade das empresas cooperativas, como: 

C-Vale, Copacol, Copagril, dentre outras. 

Santini (2006) destaca a elevação da participação de algumas empresas em termos de 

produção no segmento de frangos, ocorrido em virtude do foco voltado à exportação. 
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Também se destaca o avanço da indústria brasileira ao longo dos anos, para a produção de 

produtos de maior valor agregado e de qualidade, e não somente commodity como o frango 

inteiro. Fatos que se evidencia ao observar a evolução do portfolio de exportação das 

empresas brasileiras, conforme capitulo 3.   

Importante setor na cadeia produtiva, a logística para atender tanto a produção quanto 

a comercialização da cadeia produtiva avícola é composta majoritariamente por transporte 

rodoviário. Segundo Giarola (2017) o aspecto logístico mais delicado em relação a indústria 

avícola, é o que tem relação com a cadeia de produtos frios, devido a capacidade de 

armazenamento, distribuição e logística dessa. A logística para realizar as exportações de 

carne de frango é por via marítima, e os principais portos de escoamento ao mercado 

internacional se concentram no sul do pais.  

A logística é fator de diferencial estratégico e competitivo tanto no mercado nacional 

como internacional. Como exemplo de estratégia competitiva, destaca-se o posicionamento da 

empresa JBS/Seara que detêm desde 1990 importante operação logística voltada à exportação, 

a Braskarne Terminal Portuário. Construída como centro de distribuição e armazenamento de 

produtos refrigerados, a Braskarne está estrategicamente posicionada em Itajai/SC e 

direcionando produtos para diversos mercados internacionais. 

4.2.5.1 Inovações e tendências tecnológicas no segmento de processamento 

 

Segundo Carvalho Júnior (1997), a diferenciação de produto é uma estratégia que é 

utilizada de forma progressiva pelas empresas líderes da indústria de carnes desde os anos 

1970, em decorrência da evolução das condições que moldam a concorrência em diferentes 

momentos e da busca de vantagens competitivas. A alteração dos padrões de consumo foram 

acompanhados pela evolução tecnológica da cadeia de processamento avícola, que além de 

apresentar produtos com maior valor agregado, como cortes com acabamentos especiais e 

processados, também se diferencia pela apresentação do produto, publicidade e embalagem 

com mais informações ao consumidor. 

Nos últimos anos as empresas processadoras ampliaram o portfólio de produtos 

prontos sem necessidade de adição de conservantes, corantes e aromatizantes ou com menor 

teor de sódio.  Outro exemplo é a expansão da tecnologia ‘IQF’ de rápido congelamento 
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individual de cada corte de carne, em embalagem abre-fecha, que permite descongelar 

somente o que for ser consumido (AVICULTURA INDUSTRIAL, 2019). 

 

Também ganham espaço cada vez mais os produtos pautados na inovação que reúnem 

atributos como sustentabilidade, qualidade, saudabilidade, praticidade e funcionalidade. Com 

isso, a estratégia de negócios das empresas desse segmento contempla diversificação do mix 

de produtos, priorizando itens de maior valor agregado. 

  

A demanda de um consumidor mais atentos a saúde e mais consciente ambientalmente 

impulsiona a linha de aves criadas sem antibióticos e alimentadas com ração 100% vegetal, 

atendendo tanto mercado interno quanto externo. Essa linha de cortes de aves também conta 

com os mais rigorosos e sofisticados padrões internacionais de qualidade, com certificado de 

bem-estar animal.  No quadro 3 estão as principais inovações nos últimos anos no segmento 

de processamento:   

Quadro 5. Mudanças tecnológicas de produto e processos nos frigoríficos 

Mudanças tecnológicas de produtos Mudanças tecnológicas de processos 

- Embutidos fatiados em menores embalagens; 

- Cortes temperados; 

- Cortes em bandeja; 

- Cortes especiais para exportação (Ex. Halal) 

- Ampliação da linha de pratos prontos;  

-  Mudança no design das embalagens; 

- Automatização de funções produtivas, no abate, 

evisceração, resfriamento, pesagem e 

congelamento.  

- ‘IQF’ - Individually Quick Frozen, 

congelamento por corte 

 

Fonte: Adaptado de: Santini (2006); AVICULTURA INDUSTRIAL (2019); Embrapa (s.d) 

Dentre as principais tendências, a Embrapa (s.d) aponta que a crescente demanda por 

sistemas de produção de aves mais sustentáveis se materializará através de normativas 

ambientais mais rigorosas e baseadas em critérios técnicos validados pela pesquisa 

agropecuária, contribuindo para a maior adesão de tecnologias de gestão da água e de 

tratamento e reciclagem dos resíduos gerados por estas atividades. 

 

  Segundo a Embrapa (s.d) a expansão da avicultura no Brasil também demandará maior 

integração destas cadeias com outros sistemas de produção agropecuária e agroindustrial 

através do aproveitamento dos resíduos da produção animal como insumos (fertilizantes) para 

a produção de grãos, forragem e biomassa (integração lavoura-pecuária-floresta) ou para a 
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geração de co-produtos com maior valor agregado, como fertilizantes, energia e 

biocombustíveis. 

  Ainda, será crescente a adoção da informática, sensoriamento remoto e da 

tecnologia da informação para a automação de equipamentos, práticas e processos 

empregados na gestão ambiental da atividade. O maior nível tecnológico dessa cadeia terá 

relevante contribuição para a rastreabilidade e mitigação dos impactos ambientais associados 

a produção intensiva, gerando ainda indicadores para futuros programas de pagamento por 

serviços ambientais que valorizem sistemas de produção mais eficientes e ambientalmente 

sustentáveis (EMBRAPA,s.d.). 

O protagonismo do consumidor como direcionador das inovações e exigências de 

qualidade às empresas são cada vez maiores. As empresas que se alinharem à demanda 

estabelecendo um canal de comunicação transparente e profícuo com o consumidor estarão na 

vanguarda do setor. 

Com a caracterização da cadeia produtiva de frangos de corte com seus principais elos, 

inovações e tendências destacadas, na próxima seção será apresentada a dinâmica da inovação 

tecnológica na cadeia agroindustrial avícola.   

4.3 A dinâmica da Inovação na cadeia agroindustrial avícola 
 
 
  O espaço ocupado na avicultura industrial pelo Brasil nos últimos anos, foi devido à 

intensificação no seu processo de produção, relacionado a fatores como introdução de novas 

tecnologias, melhoria genética, uso de instalações mais apropriadas e alimentação racional. A 

manutenção desse bom desempenho, num mercado altamente competitivo, exige uma 

evolução constante, focando não apenas nos aspectos econômicos e de produtividade, mas 

também aqueles ligados à qualidade e atendimento das demandas dos consumidores. 

Observa-se que um dos principais fatores que fundamentaram a evolução e, 

consequentemente, o desenvolvimento da avicultura nacional, é a integração dos diversos elos 

da cadeia de produção, formando, portanto, um complexo agroindustrial altamente interligado 

que permite o planejamento da atividade e a diminuição dos custos de produção (VOGADO 

et al,2016). 

Segundo Bassi (2018), as modificações no complexo agroindustrial avícola estão 

relacionadas a: mudanças no padrão de consumo; acirramento da concorrência internacional; 
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estagnação do mercado nacional; concentração de mercados e surgimento de novas 

tecnologias, que levaram a uma reestruturação agroindustrial, com o surgimento de grandes 

grupos agroindustriais ligados ao mercado externo.  

Segundo Bassi (2018) apud Vegro e Rocha (2007), o emprego de tecnologia de ponta 

constitui-se no elemento central do desenvolvimento do segmento nos últimos anos. Os 

autores salientam que, entre as cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, a de carne de 

aves configura-se dentre aquelas que mais incorporaram novas tecnologias nas duas últimas 

décadas͘�

� A evolução da cadeia produtiva avícola nas últimas décadas pode ser percebida na 

melhora dos índices zootécnicos conforme consta na Tabela 11. A significativa queda da 

conversão alimentar -CA (quantidade de ração para produzir 1 kg de frango), a diminuição do 

ciclo produtivo e o controle da mortalidade foram fatores que permitiram o aumento do 

volume produtivo, com avanço da produtividade e diminuição do preço para o consumidor, 

viabilizando assim, o grande crescimento no consumo. Em janeiro de 1975 pagava-se, em 

valores deflacionados pelo IGP para janeiro de 2010, R$ 14,95, e em dezembro de 2009, R$ 

3,84 por um Kg de frango limpo no varejo em São Paulo (KRABBE ET. AL., 2013). 

Tabela 11- Índices produtivos da avicultura de corte mundial 
Anos  Peso Vivo 

(kg) 
Conversão 
Alimentar 
(kg/ração) 

 Mortalidade 
(%) 

Ciclo 
produtivo da 
Ave (dias) 

Variação 
∆% C.A 
período  

1925 1,0 4,7 1,8 112 - 
1945 1,4 4,0 10,0 84 -14,90% 
1965 1,6 2,4 6,0 63 -40% 
1985 1,9 2,0 5,0 49 -16,66% 
2005 2,4 1,70 4,0 42 -15% 
2019 2,35 1,65 3,5 42 -2,94% 
Fonte: Adaptado de: Espindola (2008); Horne (2015). 

 As agroindústrias mantêm um contato mais direto com os fornecedores de insumos 

e equipamentos em busca de conhecimento sobre novos processos ou novos equipamentos 

para o processo produtivo. De acordo com Bassi e Silva (2018), para monitorar a evolução 

tecnológica e minimizar os altos custos e riscos de P&D, as empresas mantêm parcerias com 

estes fornecedores e realizam parcerias com universidades para testar produtos, visando 

complementar conhecimentos em áreas específicas de pesquisa.   

 O estudo realizado por Bassi e Silva (2013) analisou o processo de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação nas três principais empresas produtoras de frango brasileiras 
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(Seara,Aurora e BRF) e constatou que a inovação nessas empresas é fundamentalmente 

incremental e adaptativa das tecnologias geradas no exterior. A principal fonte na busca de 

novas tecnologias são os fornecedores, que também são considerados os principais parceiros 

no desenvolvimento e adaptação das tecnologias adotadas pelas agroindústrias, o que segundo 

os pesquisadores, caracteriza a avicultura como um setor dominado por fornecedores e com 

forte dependência tecnológica estrangeira.  

Tabela 12- Fontes de Inovação da Cadeia Produtiva de Frango de corte 

Fonte: BASSI E SILVA (2018) 

 

Em pesquisa recente, Bassi e Silva (2018) constataram as fontes de inovação da cadeia 

produtiva de frango de corte, conforme apresentado na Tabela 12. Dentre as constatações, 

nota-se que as principais fontes de inovação são os fornecedores nacionais, fornecedores 

estrangeiros e a universidade e instituições de pesquisa. Quanto aos parceiros para o 

desenvolvimento de P&D, os critérios mais utilizados na escolha dos parceiros é o 

conhecimento do corpo técnico, competência, disponibilidade de estrutura, relações 

interpessoais, confiança, credibilidade e proximidade geográfica.  

 

Observa-se também que a composição da estrutura própria de P&D está mais 

concentrada nos elos da cadeia que impactam diretamente nos resultados produtivos e em 

custos, conforme Tabela 13.  

 

 

 

 Elos da Cadeia Produtiva de Frango de Corte 

Fontes de Inovação Agroindustrias Equipamentos Genética Nutrição Sanidade 

Concorrentes 51,8% 50,00% 8,30% 13,70% 4,50% 

Consumidor 22,22% 72,40% 41,70% 49,00% 40,90% 

Universidade Estrangeira 18,52% 14,30% 83,30% 63,30% 84,20% 

Universidade Nacional 70,37% 26,90% 75,00% 76,50% 83,30% 

Produtores 22,22% 44,40% 8,30% 9,80% 13,60% 

Técnicos 33,33% 44,40% 41,70% 35,30% 13,60% 

IPPs 51,84% 27,60% 50% 54,90% 77,80% 

Fornecedores Estrangeiros 81,48% 48,30% 83,30% 41,20% 22,20% 

Fornecedores Nacionais 85,19% 65,50% 50,00% 37,30% 27,30% 
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Tabela 13- Estrutura Própria de P&D 
Elos Estrutura de P&D 

Agroindústria 55,56% 

Equipamento 58,62% 

Genética 75,00% 

Nutrição  80,40% 

Sanidade 68,20% 

Fonte: BASSI&SILVA (2018) 

 Ao longo dos anos a avicultura brasileira tem se desenvolvido, inclusive obteve 

grande crescimento nas últimas décadas exigindo com isso o constante aperfeiçoamento de 

todos os elos da cadeia produtiva. Desde a década de 1950 até a atualidade a avicultura 

brasileira passou por constantes inovações incrementais, desde a genética, sanidade, nutrição, 

manejo e meio ambiente. Entretanto, ainda há desafios a serem superados, tais como material 

genético nacional e maiores parceria com universidades e institutos de pesquisa, pois 

atualmente existem, mas são poucos, pois o processo é burocrático, demorado e muitas vezes 

falta verba para desenvolver a pesquisa (BASSI&SILVA, 2018). 

 

 Espindola (2012) apud Bassi&Silva (2018) afirmam que os avanços da avicultura 

brasileira foram resultados da introdução de inovações nas áreas de genética, nutrição, 

sanidade e novos equipamentos no sistema criatório, que geraram um ganho significativo na 

taxa de conversão alimentar. Estas inovações ocorreram em um primeiro momento por meio 

da aquisição de tecnologia importada via pacotes tecnológicos e a partir dessas aquisições, 

houve um processo de aperfeiçoamento e adaptação dessa tecnologia às condições brasileiras, 

resultando nesse avanço. A capacidade de aprendizado tecnológico foi ainda impulsionada 

pela assimilação do conhecimento existente, do conhecimento tácito, da regulação estatal e 

dos incentivos governamentais 

As empresas do setor avícola buscam constantemente desenvolver as pesquisas em 

parceria, principalmente as empresas de genética, nutrição e sanidade, segundo pesquisa de 

Bassi&Silva (2018). Outra importante constatação da pesquisa é que tanto as instituições 

públicas como universidades e IPPs são parceiras importantes nesse processo, como forma de 

compartilhar infraestrutura, recursos humanos e financeiros e os riscos inerentes à atividade 

de pesquisa. Os autores ressalvam, entretanto, que em alguns casos as parcerias poderiam ser 

mais efetivas, porem são limitadas pela burocracia, morosidade e escassez de recursos 
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públicos para os projetos de pesquisa características presentes em todas as instituições 

públicas brasileiras 

 

  

Tabela 14 Custos produtivos primários por países em centavos de euro por kg vivo de frango  
 Europa EUA Tailândia Brasil Argentina Russia Ucrânia 
Custos totais 86,4 68,6 76,6 62,2 72,0 81,9 65,6 
Pinto de um dia 15,2 9,8 12,6 9,4 10,3 16,5 13,7 
Alimentação 54,2 48,8 52,9 42,2 47,7 50,6 39,3 
Outros custos 
variáveis 

7,5 4,5 5,1 3,4 4,0 7,7 5,5 

Mão-de-obra 3,2 1,9 1,1 2,0 2,9 0,8 0,4 
Alojamento 5,5 2,9 4,3 4,9 6,8 5,8 6,5 
Custos Gerais 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 
Fonte: Adaptado de: Horne (2017) 

 Conforme os dados da tabela 14, a performance produtiva da avicultura brasileira 

em termos de conversão alimentar é similar aos índices americanos, em média, com 

1,79/kg/ração em conversão para 2,600 gramas de frango brasileiro e 1,86/kg/ração em 

conversão para 2,700 gramas de frango americano.  

 Os custos da ração brasileira são os menores dentre os principais países produtores, 

principalmente devido a disponibilidade interna de grãos em larga escala, o que gera o custo 

total mais competitivo dentre os países analisados. Os custos de abate brasileiros também são 

os menores principalmente ao menor custo da mão-de-obra empregada nos frigoríficos e ao 

custo de energia e água (HORNE,2017).  

A acirrada competição global no mercado de carne de frango, até mesmo em termos de 

custos, conforme dados acima, demonstra que estar à frente em termos tecnológicos e de 

inovação é imprescindível. O investimento em P&D, apesar de ser considerada uma atividade 

de risco e alto custo, traz benefícios para todos os elos da cadeia. O aumento da 

competitividade do setor gera benefícios sociais e econômicos para o País, por meio da 

comercialização dos produtos. O benefício do produtor com o uso das tecnologias geradas 

reflete na redução da mão de obra (automação), maior controle da produção (uso de 

computadores e sistemas de monitoramento), aumento da qualidade e controle sanitário. E 

com isso, o consumidor final passa a ter um produto de maior qualidade, com segurança 

alimentar e a um custo menor (BASSI E SILVA,2018). 
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A liderança do Brasil como o maior exportador de carne de frango é, sem dúvida, 

resultado dos esforços de P&D, principalmente nas empresas do elo de produção. Porém, esse 

aumento na produção traz o desafio de manter essa competitividade. A cooperação entre os 

elos da cadeia e a manutenção e ampliação de esforços em P&D foram os fatores que 

impulsionaram o sucesso da cadeia e possibilitaram enfrentar os desafios e aproveitar as 

oportunidades. 

 

A manutenção da estreita relação e cooperação entre os elos da cadeia, mesmo que 

enfrentando as constantes tensões resultantes deste relacionamento, é o que impulsionou seu 

sucesso e possibilitou enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades. E assim deve 

continuar porque é a dinâmica intrínseca ao setor (BNDES 2007). 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A avicultura brasileira destaca-se como um dos setores com significativa evolução 

econômica e produtiva nas últimas décadas, e torna-se um modelo de sucesso para a economia 

nacional. O Brasil produz com eficiência, se sobressaindo na competição com os maiores 

players como os Estados Unidos, e conquistando o posto de maior exportador global, 

comercializando cerca de 4 milhões de toneladas de frango para mais de 100 países em 2018, 

e segundo maior produtor com mais de 13 milhões de toneladas. Isso é resultado de um 

esforço continuo de mais de 50 anos de toda a cadeia produtiva avícola.  

 O sistema de integração verticalizado possibilitou o aumento da escala produtiva e a 

superação de barreiras de ordem financeira, técnica e tecnológica. Essa importante inovação 

em termos de processo, revolucionou a produção de proteína animal. A agroindústria leva até 

a pequena propriedade rural a experiência e evolução tecnológica agropecuária, o acesso a 

recursos financeiros, e a estabilidade comercial, que proporcionaram os resultados eficientes 

na implantação e desenvolvimento do sistema de integração na produção avícola 

 A conexão entre todos os segmentos da cadeia de produção, que gera um complexo 

agroindustrial altamente interligado, permite o planejamento da atividade, a diminuição dos 

custos de produção e a agilidade no acompanhamento das evoluções tecnológicas.  

 O objetivo geral da pesquisa, identificar a dinâmica das inovações tecnológicas que se 

desenvolvem na cadeia produtiva avícola e sua importância competitiva, alcançado, analisou 

os elos produtivos identificando as inovações e tendências tecnológicas, e a forma como 

ocorrem. Como demonstrado, a relação e a cooperação entre os elos da cadeia, coordenados 

pela integradora, são fundamentais para a continua evolução do setor e manutenção do status 

de vanguarda competitiva. 

 Ao caracterizarmos os segmentos da cadeia produtiva, identificamos que a genética, a 

nutrição e a sanidade, são de importância fundamental, concentrando os maiores esforços de 

P&D, assim como são os maiores responsáveis pela formatação de custos do frango, e 

gerando consideráveis evoluções nos índices produtivos. A diminuição do ciclo produtivo e 

da conversão alimentar significa otimizar a produção e usar com a máxima eficiência os 

recursos, alcançados pela constante inversão em pesquisa e desenvolvimento, e em um 

contexto de concorrência interna e externa, assim como da competição com outras fontes de 

proteína animal.  
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 Nesse sentido, é possível identificar o Brasil como assertivo em sua estratégia 

competitiva, produzindo com os menores custos e acompanhando a evolução tecnológica a 

nível global, promovido pela conexão que tem com os elos produtivos que aportam os pacotes 

tecnológicos mais avançados, e pela sua capacidade de coordenação. Também se destaca o 

papel das universidades públicas, tanto na formação de profissionais qualificados quanto na 

dinamização das tecnologias, assim como a pesquisa de excelência da EMBRAPA, que 

fortalecem os resultados e contribuem para manter o país na vanguarda.  

 Para a manutenção competitiva do Brasil, a união entre todos os elos da cadeia assim 

como o continuo investimento em estrutura de P&D, tanto público como privado, é essencial 

para a continuidade da evolução na produção de frango de corte e para que a base tecnológica 

não fique atrasada. Também é imprescindível que cada vez mais a cadeia produtiva avícola 

esteja preparada para atender às exigências de mercado, da legislação sanitária e dos 

modernos padrões de consumo, que observam com esmero as questões ambientais, de bem-

estar animal e de saúde.  

 Como sugestão de trabalhos futuros, tem-se a análise da evolução técnica e a absorção 

tecnológica pelo avicultor integrado no campo. Também uma análise do posicionamento 

comercial das empresas processadoras no exterior, em termos de agregação de valor, 

fortalecimento de marca, e ao posicionamento em relação as tendências produtivas e de 

consumo.  
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