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Resumo 

 
O foco deste estudo é discorrer sobre a importância que os produtores de frango 

de corte do Estado de Pernambuco atribuem às informações econômico-financeiras e às 
informações de custos. Como fonte de dados, são apresentados os resultados obtidos 
por Meira (2002) em sua dissertação de mestrado, cuja pesquisa de campo desenvolvida 
no setor avícola de Pernambuco no período de maio a julho de 2002, obteve um total de 
18 formulários respondidos pelos produtores integrados do Estado. 

Com o estudo, verificou-se que, na cadeia de produção avícola do Estado de 
Pernambuco, os produtores integrados não atribuem a mesma importância para 
informações econômico-financeiras e para informações de custos que a ênfase dada pela 
literatura, nem internamente, nem através da cadeia de produção.  

No entanto, observa-se que os produtores integrados gostariam de obter mais 
informações sobre gestão, mostrando que há espaço para uma maior atuação de 
profissionais das áreas contábil e administrativa, visando melhorar o gerenciamento 
econômico-financeiro nas integrações da avicultura do Estado de Pernambuco. Espera-
se que na medida em que o setor se torne mais organizado e mais formalizado, aumente 
a atuação dos profissionais da área contábil na avicultura e melhore essa situação, 
devendo melhorar a eficácia do setor.   

  



 

 

1. Introdução 
 
A constante evolução tecnológica e social tem permitido a atuação das grandes 

empresas a nível mundial, juntamente com a nova ordem política e econômica. Este 
comportamento induz – até de maneira involuntária – os países a abrirem suas fronteiras 
e geram uma verdadeira guerra pelos mercados consumidores. Como decorrência, para 
garantir a sobrevivência nesse novo cenário, as empresas estão repensando as formas 
de administrar seus negócios.  
 Um dos fatores chaves para garantir a sobrevivência nesse novo ambiente é 
utilização de informações contábeis e de informações de custos para o planejamento e 
controle do desempenho das atividades desenvolvidas pelas empresas. 

O foco deste estudo é discorrer sobre a importância que os produtores de frango 
de corte do Estado de Pernambuco atribuem às informações econômico-financeiras e às 
informações de custos. Como fonte de dados, são apresentados os resultados obtidos 
por Meira (2002) em sua dissertação de mestrado, cuja pesquisa de campo desenvolvida 
no setor avícola de Pernambuco no período de maio a julho de 2002, obteve um total de 
18 formulários respondidos pelos produtores integrados do Estado. 

A cadeia de produção avícola de Pernambuco tem grande importância para a 
economia do Estado. De acordo com as estatísticas divulgadas no ANUALPEC – Anuário 
da Pecuária Brasileira (2001), o Brasil ocupa o 2º lugar na produção mundial de carne de 
frango, estando prevista a participação em 80,42% da produção da América do Sul e por 
14,39% da produção mundial para o ano de 2001.  O Estado de Pernambuco é 
responsável por cerca de 50% da produção do Nordeste, sendo o 1º colocado nesta 
região e o 6º colocado no ranking nacional. 
 
 
 
2. Supply Chain Management 
 

O SCM - Supply Chain Management (Gerenciamento de Cadeias de Produção) 
consiste num recente modelo de gestão empresarial que vem sendo estudado por 
especialistas (Miranda, 1997 e 2002; Souza, Pereira e Santana, 2000; Furlanetto, 2000; 
Souza, 1999; Riggs e Robbins, 1998; Copacino, 1997; Poirier e Reiter, 1996; Billington, 
1994).  

Esse modelo amplia o foco da gestão para além da fronteira legal das empresas, 
incluindo atividades das demais empresas da cadeia produtiva. Slack et al. (1997, p. 426) 
referem-se à cadeia completa como um sistema a ser gerenciado.  

De acordo com diversos autores (Miranda, 1997 e 2002, Poirier e Reiter, 1996, 
Davis, Aquilano e Chase, 2001, Barut, Faisst e Kanet, 2002), cadeia de valor, cadeia de 
produção ou cadeia de suprimentos refere-se ao conjunto de atividades executadas por 
um grupo de empresas para produzir e entregar um produto ou serviço aos consumidores 
finais.  

Esse conjunto de atividades inclui desde a produção ou extração de matérias-
primas básicas, seu processamento, transporte, armazenamento e distribuição, até a 
entrega aos consumidores finais. Poirier e Reiter (1996, p.3) mostram a cadeia como uma 
rede (network) de organizações interligadas, que têm como propósito comum usar as 
melhores maneiras de influenciar a entrega final do produto. 

Em consonância, Christopher (1999, p.13) explica que “a cadeia de suprimentos 
representa uma rede de organizações, através de ligações nos dois sentidos, dos 
diferentes processos e atividades que produzem valor na forma de produtos e serviços 
que são colocados nas mãos do consumidor final”. Os dois sentidos aos quais o autor se 
refere são para trás (elos antecedentes) e para frente (elos subseqüentes), como pode 
ser observado na figura a seguir:  



 

 

 
De acordo com Slack et al. (1997, p.178), no lado do fornecimento (elos 

antecedentes), a empresa tem seus fornecedores de materiais ou informações ou 
serviços. Estes fornecedores têm seus próprios fornecedores, que, por sua vez, também 
têm fornecedores etc. No lado da demanda (elos subseqüentes), a empresa tem clientes. 
Estes clientes podem não ser os clientes finais dos produtos ou serviços da operação; 
podem ter seu próprio conjunto de clientes.  

Os autores complementam que uma empresa tem duas opções para compreender 
seus consumidores finais ao final da cadeia de produção. Ela pode confiar em todos os 
clientes e clientes dos clientes intermediários etc., que formam os elos entre a empresa e 
seus consumidores finais. Ou então, pode buscar entender como clientes e fornecedores 
transmitem suas necessidades competitivas através dos relacionamentos ao longo da 
cadeia produtiva. Os autores destacam que cada vez mais as organizações estão 
seguindo a segunda opção. Isso ocorre, pois mesmo as empresas bem-sucedidas podem 
fracassar devido a falhas de elos próximos. 

Uma das formas de minimizar estes problemas é através de um eficaz 
gerenciamento das informações que atravessam a cadeia de produção nos dois sentidos, 
ou seja, para frente e para trás. Além disso, conforme Poirier e Reiter (1996, p.22-23), é 
necessário que os elos da cadeia de produção compartilhem um forte vínculo de 
confiança ou nunca irão dividir recursos ou atingir a otimização desejada no SCM. 

 
 
 

3. Cadeia de produção avícola 
 

Embora a Cadeia Avícola inclua vários tipos de aves, este estudo considera 
apenas a avicultura de corte. Nesta cadeia são utilizadas diferentes linhagens de aves, 
tais como Hubbard, Ross, Cobb, Arbo-acres e Avian farms. De acordo com Marques 
(1991, p.6), na avicultura de corte, as aves são abatidas com pouca idade, criadas em 
instalações próprias e com melhores condições de manejo e higiene sanitária. 

Coelho e Borges (1999, p.20) afirmam que, embora tenha sido iniciada na década 
de 30, a produção avícola em escala industrial iniciou-se praticamente na década de 50, 
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com o surgimento de várias inovações tecnológicas na área biológica e sanitária. Antes, a 
criação de aves restringia-se à criação de fundo de quintal, com baixos índices de 
produtividade, basicamente para autoconsumo. 

Costa (1999, p.26) divide a avicultura brasileira contemporânea em quatro etapas 
decisivas:  

• Primeira etapa: foi a implantação da integração vertical, nas décadas de 60 
e 70, com a qual as indústrias conseguiram implantar a economia de escala 
na produção, que levou ao consumo de massa. De acordo com Camara, 
Nakazato e Ross (2000, p.30), foi nesta época que surgiu o processamento 
industrial de frangos, que passou a constituir o principal segmento da 
indústria de carnes;  

• Segunda etapa: foi a entrada da avicultura no mercado internacional 
através das exportações iniciadas em 1975. Isto fez com que as empresas 
adaptassem e melhorassem seu parque industrial para torná-lo mais 
competitivo e, por outro lado, serviu para dar vazão ao excedente de 
produção;  

• Terceira etapa: foi a diversificação dos produtos a partir da metade dos 
anos 80. O frango, que era vendido inteiro, passou a ser oferecido em partes 
e, de sua carne, surgiram inúmeros outros produtos semi-prontos, tanto para 
exportação, como para o mercado nacional; e  

• Quarta etapa: Na década de 90, os frigoríficos implantaram uma nova forma 
de organização de trabalho, inspirada na gestão empresarial japonesa. 
Essas empresas prepararam-se para enfrentar o aumento da concorrência, 
principalmente a internacional, buscando: melhorar a qualidade e a 
produtividade; diversificar os produtos; e atender às demandas de um 
consumidor cada vez mais exigente. 

 A “integração vertical”, descrita na primeira etapa, também é conhecida como 
“parceria avícola”. Conforme Costa (1999, p.25), neste tipo de estrutura, os integradores, 
que são os fornecem os pintinhos e a assistência técnica, estabelecem contratos de 
parceria com pequenos agricultores (produtores integrados) que se encarregam tanto da 
construção e equipamento dos aviários, como do manejo (criação) das aves. Para 
melhorar a assistência técnica junto a estes produtores, as empresas implantaram o setor 
de fomento agropecuário, com técnicos especializados em vários ramos agrícolas e 
agropecuários, chegando a propor alternativas para toda a propriedade rural dos 
pequenos agricultores.  

 Marques (1992, p.197-198) desenvolveu estudo sobre a avicultura em São Paulo, 
constatando os seguintes direitos e obrigações para os integrados: fornecer instalações, 
maquinário, energia elétrica, água, camas das aves e mão-de-obra; obedecer às 
instruções dos técnicos dos integradores e vender exclusivamente para ela e na época 
por ela determinada os frangos prontos para o abate; comunicar o aparecimento de 
doenças ou anormalidades no galpão; ficar com o esterco final.  

Como obrigações dos integradores, o autor identificou as seguintes: fornecer 
equipe para lavagem e desinfecção do galpão, vacinação e apanha dos frangos; entregar 
os pintos e fazer o acompanhamento técnico; fornecer gás para aquecimento e suprir a 
necessidade de equipamento de emergência; proceder à profilaxia eficiente e rígida; 
elaborar tabela que permita ao integrado ser bem remunerado e continuar na atividade; e 
visitar regularmente a granja para orientar e corrigir falhas. 

De acordo com Henry e Rothwell (1995, p.1), existem três forças principais para 
que ocorra a integração vertical na avicultura: a) domínio do mercado e controle da 
margem de lucro); b) biosegurança e qualidade; e c) economias de escala e otimização 
do capital investido.  

A cadeia avícola de Pernambuco tem dois extremos bem distintos: 
a) um segmento informal e rudimentar; e 
b) um segmento formal e moderno. 



 

 

O segmento informal é constituído de pequenos produtores que criam e 
comercializam as aves vivas ou abatidas. Parte desse segmento atua na clandestinidade 
e fora de qualquer controle sanitário e/ou fiscal. As aves são comercializadas na porteira 
do criador, em feiras livres ou para pequenos varejistas. Na opinião de especialistas do 
setor avícola, que preferiram não se identificar, o segmento informal representa cerca de 
40% do total de aves comercializadas no Estado de Pernambuco. 

O segmento formal e moderno é constituído de produtores organizados em 
associação (AVIPE – Associação Avícola do Estado de Pernambuco) e com a qualidade 
de sua produção garantida pelo Ministério da Agricultura, através da Secretaria de 
Inspeção Federal e da Secretaria de Inspeção Estadual.  

Entre esses dois extremos, existe uma variedade de combinações de operações. 
Por exemplo, parte das aves criadas por criadores do segmento formal (criadores 
maiores com controle sanitário) é comercializada por abatedouros do segmento informal.  

O grau de formalidade dos produtores de frango de corte do Estado de 
Pernambuco não é objeto desta investigação. Portanto, são estudados indistintamente 
produtores tanto do segmento formal como do segmento informal. 

Dentro do segmento formal, os abatedouros industriais dominam a cadeia de 
produção, decorrente dos elevados investimentos e da melhor estrutura organizacional. 
De acordo com a AVIPE (2002), no ano de 2001, existiam sete abatedouros industriais, 
cuja produção somou cerca de 90 milhões de toneladas neste ano. 
 Os donos dos abatedouros executam também outras atividades, tais como de 
produção de ração, produção de matrizes, incubação de pintos e criação de aves. Esta 
última etapa pode ser desenvolvida em granjas próprias, como produtores 
independentes; ou em granjas de integrados, como integradores.  
 
 
 
4. Custos para avaliação do desempenho da cadeia de produção 
 

Medir o desempenho de uma empresa permite controlar apenas sua eficiência 
interna. E, uma vez que já não é suficiente ser um elo eficiente de uma cadeia ineficiente, 
é necessário preocupar-se também com os resultados dos demais elos da cadeia de 
produção. Barut, Faisst e Kanet (2002, p.2) afirmam que apesar da importância cada vez 
maior da avaliação de performance da cadeia de produção, pouca atenção tem sido dada 
ao tema.  

Klotzle (2002, p.100) explica que as contribuições dos diferentes parceiros de uma 
cadeia de valor, em termos de recursos materiais e imateriais, só levarão a um 
desempenho superior da cadeia, se as empresas envolvidas tiverem a capacidade de 
aprender umas com as outras.  

Zimmer (2002, p.1) complementa que o SCM envolve a coordenação de 
companhias gerenciadas independentemente, que buscam maximizar seus próprios 
lucros. Embora a performance global da cadeia de produção dependa da performance 
das empresas juntas, as metas operacionais podem entrar em conflito e resultar em 
ineficiências para a cadeia inteira. Então, um dos principais aspectos do SCM é encontrar 
mecanismos apropriados para coordenar os processos logísticos que são controlados 
pelas várias companhias independentes, a fim de alcançar um custo mínimo global. Além 
disso, o mecanismo do SCM deve garantir que, se existir uma parceria na cadeia de 
produção, cada companhia individual alcançará pelo menos o mesmo lucro que na 
situação inicial, antes de se aplicar o mecanismo. 

Para medir o desempenho financeiro da cadeia de produção, é necessária uma 
evolução na contabilidade gerencial. De acordo com Kulmala, Paranko e Uusi-Rauva 
(2000, p.37), o desenvolvimento de cadeias de produção demanda a introdução de novas 
técnicas de contabilidade gerencial ao lado do tradicional sistema de relatórios contábeis. 
 Segundo o Research Foundation and Employers’ Group apud Kulmala, Paranko e 
Uusi-Rauva (2000, p.37), da perspectiva de cadeia de produção, a contabilidade 



 

 

gerencial é bastante precária. Os modelos de custos totais geralmente não estão 
rapidamente disponíveis nem dentro das empresas individuais, nem cruzando os limites 
da empresa. Então, as informações de custos através das cadeias estão atualmente 
limitadas e processos e orçamentos de custo não são bem entendidos.  

Kulmala, Paranko e Uusi-Rauva (2000, p.37-42) acrescentam que a maioria das 
práticas de contabilidade gerencial tem seu escopo limitado às fronteiras legais da 
empresa. Essa limitação torna difícil para a empresa obter qualquer vantagem de sinergia 
de redução de custos que existe através da cadeia de produção. Estes autores acreditam 
que adotar a política de abrir os registros (open book) da contabilidade da empresa é 
uma forma totalmente nova de pensar e que o desafio é grande. E complementam que 
muito trabalho deve ser feito antes de existir a gestão com base em livros contábeis 
abertos numa relação entre duas empresas. E, que o desafio é ainda maior em relações 
interorganizacionais envolvendo várias empresas. 
 
 
 
4. Resultados obtidos 

 
Os resultados obtidos foram extraídos da dissertação de Meira (2002).  

 A tabela 1 mostra que a maioria dos entrevistados são apenas donos das 
integrações, 78% dos respondentes, 22% são donos e gerentes e não foi entrevistado 
nenhum gerente contratado. 
  

Produtores 
Cargo Quant. % 

Dono 14 77,8 
Dono e gerente 4 22,2 
Gerente 
contratado - - 

Total 18 100,0 

Tabela 1: Cargo dos entrevistados 

Na tabela 2, observa-se que a idade média dos entrevistados é 48,4, sendo a 
idade mínima 23 anos e a idade máxima 80 anos, o que elevou o desvio padrão desta 
variável. Quanto ao tempo de atuação na avicultura, verifica-se que a média é do grupo é 
de 16,7 anos. 

  

Itens Nº de 
casos Média Mínimo Máximo Desvio Padrão

Idade 18 48,4 23 80 17,5 
Tempo que trabalha 

com avicultura 18 16,7 3 47 13,1 

Tabela 2: Idade e tempo que atua na avicultura (em anos) 

  
 Quanto ao nível de escolaridade, verifica-se que 62% dos entrevistados possuem 
apenas até o 2º grau completo, o que representa a maioria dos entrevistados. Os demais 
38% estão assim distribuídos: 11% possuem 3º grau incompleto, 22% têm 3º grau 
completo e apenas 5% têm curso de pós-graduação (Tabela 3). 
 
 
 



 

 

Produtores 
Integrados Escolaridade 

Quant. % 
1º grau 2 11,1 
2º grau incompleto 2 11,1 
2º grau completo 7 38,9 
3º grau incompleto 2 11,1 
3º grau completo 4 22,2 
Pós-graduado 1 5,6 
Total 18 100,0 

Tabela 3: Nível de escolaridade 

 
A tabela 4 mostra que os produtores integrados possuem em média 54% da renda 

obtida através da produção de frango de corte, percentual menor que os dos produtores 
independentes (84%) e dos integradores (95%), conforme resultados divulgados por 
Meira (2002).  
 Ainda na tabela 4, pode ser observada como é a estrutura física das operações 
dos respondentes. Verifica-se que os integrados possuem em média uma granja e uma 
capacidade média de alojamento de 60 mil aves, produzindo em média 185 mil aves por 
ano. De acordo com Meira (2002), estes números são bem menores que os dos 
produtores independentes e integradores, reforçando que os integrados são em sua 
maioria produtores pequenos.  
 

Itens Grupos Nº de 
casos Média Mínimo Máximo Desvio 

Padrão 
% da renda de 
avicultura Integrado 17 53,8 10 100 30,2 

Número de granjas  Integrado 18 1,3 1 4 0,8 
Capacidade de 
alojamento das 
granjas 

Integrado 18 60.278 10.000 300.000 73.967 

Número de frangos 
produzidos por ano nas 

granjas próprias 
Integrado 18 184.822 32.800 600.000 165.735 

Tabela 4: Características do negócio atual 

 
Na tabela 5 são apresentados os resultados referentes às informações fornecidas 

pelos integradores e recebidas pelos integrados, como também buscou-se identificar se 
as informações não recebidas eram desejadas ou desnecessárias. Percebe-se que as 
informações recebidas pela maioria dos integrados são: de veterinários (89%), de 
produção ou eficiência (83%), de medicamentos usados (72%) e de problemas de saúde 
(72%). Dentre as informações desejadas, destacam-se as informações sobre gestão 
(61%), sobre genética (56%) e nutrição (56%) e sobre os custos do integrador (44%). É 
interessante notar que os integrados consideram como informações desnecessárias o 
número de frangos que o integrador comercializa por ano (56%), as informações 
financeiras do integrador (67%), bem como as informações sobre os custos dos 
integradores.  
 
 

Informações Informação 
que recebe 

Informação 
desejada 

Informação 
desnecessária Nº de casos 



 

 

 Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % 
Genética 5 27,8 10 55,6 3 16,7 18 100,0 
Nutrição 4 22,2 10 55,6 4 22,2 18 100,0 
Problemas de saúde 13 72,2 5 27,8 - - 18 100,0 
Gestão 6 33,3 11 61,1 1 5,6 18 100,0 
Nº de frangos que o 
integrador comercializa por 
ano 

3 16,7 5 27,8 10 55,6 18 100,0 

Medicamentos usados 13 72,2 2 11,1 3 16,7 18 100,0 
Informações de veterinários 16 88,9 2 11,1 - - 18 100,0 
Informações de 
produção/eficiência 15 83,3 3 16,7 - - 18 100,0 

Informações sobre os 
custos do integrador 3 16,7 8 44,4 7 38,9 18 100,0 

Informações financeiras do 
integrador - - 6 33,3 12 66,7 18 100,0 

Tabela 5: Recebimento de informações dos integradores 

 
 Os resultados apresentados na tabela 6 reforçam o que evidenciado na tabela 
anterior, pois a maioria dos produtores integrados (53%) utiliza o saldo de caixa, que não 
leva em consideração a depreciação, para medir o resultado do negócio e a maioria deles 
(77%) não mede seus resultados pela contabilidade. Observa-se, portanto, que não há 
uma preocupação tão intensa, por parte dos integrados, com a avaliação contábil do 
resultado do negócio. Conforme identificado por Meira (2002), indicadores relativos à 
eficiência, tais como fator de produção e conversão alimentar têm mais relevância para 
esses produtores. 

. 
Produtores 
Integrados Como mede o 

resultado do negócio Mede 
Quant. % 

Sim 4 23,5 Pelo resultado contábil Não 13 76,5 
Total 17 100,0 

Sim 9 52,9 Pelo saldo de caixa Não 8 47,1 
Total 17 100,0 

Tabela 6: Medição do resultado do negócio 
 
 
 
5. Considerações Finais  
 

Com este trabalho, verifica-se que, na cadeia de produção avícola do Estado de 
Pernambuco, os produtores integrados não atribuem a mesma importância para 
informações econômico-financeiras e para informações de custos que a ênfase dada pela 
literatura, nem internamente, nem através da cadeia de produção. A falta de utilização 
das informações contábeis por parte dos produtores integrados para avaliar seus 
resultados pode ocorrer devido aos integrados serem produtores pequenos ou porque a 
maioria dos entrevistados possui apenas até o 2º grau completo. 

Já a ausência de preocupação com as informações financeiras e de custos dos 
integradores pode ser decorrente da relação de confiança que os integrados têm com os 



 

 

integradores, conforme constatado por Meira (2002). Constatou-se que os integrados não 
consideram necessário obter informações sobre a quantidade de frangos 
comercializados, sobre os custos ou sobre os lucros que os integradores conseguem com 
a comercialização de frangos de corte. 

No entanto, observa-se que os produtores integrados gostariam de obter mais 
informações sobre gestão, mostrando que há espaço para uma maior atuação de 
profissionais das áreas contábil e administrativa, visando melhorar o gerenciamento 
econômico-financeiro nas integrações da avicultura do Estado de Pernambuco. Além 
disso, existe uma lacuna na divulgação da importância de informações econômico-
financeiras e de custos para os produtores integrados.  

Espera-se que na medida em que o setor se torne mais organizado e mais 
formalizado, aumente a atuação dos profissionais da área contábil na avicultura e 
melhore essa situação, devendo melhorar a eficácia do setor.  Os resultados da pesquisa 
e, conseqüentemente as conclusões podem ter sido afetados pelo critério de seleção da 
amostra, que foi por conveniência.  
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