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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência da intermediação bancária na 
liberação de crédito para o desempenho produtivo na avicultura de corte, a partir da percepção 
dos gestores das unidades integradas, participantes de arranjos produtivos do setor. 
 
Para tanto, fundamentada em autores das áreas de conhecimento de redes inter-
organizacionais, realizou-se uma pesquisa constituída de duas etapas.  
 
A primeira etapa, considerada de natureza exploratória, utilizou uma amostra de seis gestores, 
sendo um de cada empresa integradora participante da pesquisa, dois da instituição financeira 
presente em um dos arranjos produtivos e dois gestores de unidades integradas. Os dados 
coletados e tratados pela análise de conteúdo possibilitaram: a) maior entendimento sobre os 
arranjos produtivos na Avicultura de Corte; b) comparação das percepções dos gestores com a 
literatura acessada; e c) preparação dos questionários utilizados na segunda etapa da pesquisa.  
 
Na segunda etapa, de natureza descritiva, obteve-se uma amostra de 400 produtores rurais 
avícolas (ou respondentes), sendo 200 respondentes vinculados a cada uma das empresas 
integradoras (ou frigoríficos). Os dados coletados e tratados por meio das estatísticas 
descritiva e multivariada mostraram os seguintes resultados: a) diferenças estatísticas 
significantes (α ≤ 0,05)  no acesso ao Crédito Bancário pelas unidades integradas, entre a s 
vinculadas à empresa integradora que contava com a presença direta de instituição financeira 
e àquela que não contava com essa participação; b) relação positiva entre o acesso ao Crédito 
Bancário e a qualidade dos investimentos realizados e; c) ausência de relação estatisticamente 
significante (α ≤ 0,05) entre a qualidade dos investimentos e o desempenho produtivo nos 
aviários.  
 
Por conta dos resultados obtidos, pode-se concluir que a presença de uma instituição 
financeira no arranjo produtivo contribuiu para a melhoria das condições de obtenção de 
financiamento bancário, influenciando positivamente a qualidade dos investimentos 
realizados. Apesar disso, o estudo não trouxe evidências quanto à influência da intermediação 
financeira no desempenho produtivo dos aviários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Cadeia produtiva, Crédito bancário, Cadeia de valor, Avicultura de corte, 
Agronegócio, Estratégias Organizacionais. 
 
 
Linha de pesquisa: Recursos e Desenvolvimento Empresarial 
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ABSTRACT 

 
 

The main objective of this study is to evalulate the banking infuence  on the development of 
aviculture products, by providing lines of credit to this setor, effectively enhancing the 
performance of poultry production, as is perceived by the unit Managers, and  the  Participant 
in the productive arrangements. 

 
Therefore, based on the  knowledgable  works of various authors, on the inter-organizational 
networks, a two step survey was conceived. 
 
The first step, considered exploratory in nature, utilized a sample of six managers: one from 
each participating company integrating the research, two from the financial institution 
participant in the productive arrangements, and two managers from the integrated units. The 
data collected and analyzed permitted: a) a greater understanding of the productive 
arrangements in Poultry Production, b) a comparison of the perceptions of managers against 
the literature reviewed, and c) the preparation of the questionnaires used in the second step of 
the research. 

 
The second step is considered descriptive in nature. We obtained a sample of 400 poultry 
farmers (or respondents), of which, 200 respondents were linked to each integrated 
corporation (or cold storage facility participants). The data collected and processed by means 
of descriptive statistics and multivariate analysis, presented the following results: a) 
significant statistical differences (α ≤ 0.05) in having banking credit access by the integrated 
units, and among the integrating company that had the direct presence of financial institution 
and, as well as, those that did not have such involvement, b) a positive relationship between 
banking credit access and the quality of investments, and c) no statistically significant 
relationship (α ≤ 0.05) between the quality of investments and the   productive performance of 
the aviaries. 
 
The obtained results, concluded that the existence of a financial institution in the  productive 
arrangement contributed to the overall improvement of the conditions for obtaining bank 
financing.  Thus positively affecting the quality of investments. Nevertheless, the study did 
not provide evidence for the influence of financial intermediation in the productive 
performance of aviculture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Supply Chain, Banking credit, value chain, Poultry Production, Agribusiness, 
Organizational Strategies. 
 
 
Research Line: Resources & Business Development
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

 

As últimas décadas têm sido marcadas por movimentos que levaram as organizações a 

expandirem suas fronteiras de atuação, ampliando o escopo, até então restrito ao seu 

perímetro organizacional, para a exploração de relações inter-organizacionais, caracterizadas 

por alianças e parcerias estratégicas, visando melhor resposta a um ambiente cada vez mais 

complexo, dinâmico e competitivo. 

Apesar da ampla literatura existente e de uma perceptível preocupação das organizações 

em buscarem a ampliação do espaço de influência de suas estratégias, alcançando outros 

atores do ambiente organizacional, na prática ainda se observa diferenças significativas sobre 

o como esses conceitos são aplicados. Essa postura reflete que, embora a estratégia adotada 

pelas empresas não se encontre em consonância com a intensificação da busca dos 

relacionamentos em rede, na “sociedade do conhecimento”, já existe a percepção da 

importância desse tipo de relacionamento (VASCONCELOS; MILAGRES; NASCIMENTO, 

2005). 

A despeito de todos os esforços desenvolvidos pelas organizações, no intuito de extrair 

os melhores resultados na gestão de suas atividades internas e em seu relacionamento com o 

ambiente, percebe-se que, ao longo do tempo, tais relações têm se concentrado, 

preponderantemente, no âmbito de sua cadeia produtiva, ou seja, no conjunto de fornecedores, 

canais de distribuição e clientes, negligenciando outras relações supostamente importantes no 

ambiente organizacional. 

Uma das razões que podem explicar esse fato situa-se na própria literatura, que se 

concentra, predominantemente, nos participantes localizados na cadeia produtiva das 

empresas. No entanto, quando se trata de incertezas do ambiente, o próprio ambiente vem se 

alterando ao longo do tempo, sugerindo que as organizações deveriam ampliar seus 

relacionamentos para além da linha vertical representada pela cadeia produtiva. Por exemplo, 

a obtenção e a manutenção dos recursos destinados aos investimentos e ao capital de giro 
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exigidos em uma estratégia organizacional parecem situar-se em patamares tão relevantes 

quanto o fornecimento de matéria-prima para o processo produtivo. Em momentos de extrema 

liquidez de mercado, quando os recursos são disponíveis, abundantes e de baixo custo, essa 

suposição parece fazer menos sentido. Mas em momentos de baixa liquidez e de recursos 

escassos, a existência de relações mais consolidadas com provedores de recursos pode fazer 

toda a diferença nos resultados de uma estratégia organizacional. Porém, no que diz respeito 

ao relacionamento com as instituições financeiras, particularmente as bancárias, não se 

observa o mesmo interesse, por parte das organizações, no estabelecimento de parcerias de 

longo prazo, tal qual ocorre com as empresas não financeiras participantes de sua cadeia 

produtiva. 

Em relação aos impactos que a escassez de recursos financeiros pode trazer para o 

processo produtivo das organizações, a edição 941 da revista Exame, de 22/04/2009, traz 

reportagem intitulada “O cliente virou banco”, na qual aborda as dificuldades que muitos 

fornecedores vinham enfrentando pela escassez de crédito, exigindo que as empresas clientes 

suprissem essa deficiência de financiamento, como alternativa para evitar o desabastecimento 

de seus insumos. Na matéria, a revista cita o exemplo de empresas como a fabricante de 

ferramentas e autopeças Bosch e a ETH, empresa do grupo Odebrecht, produtora de açúcar, 

etanol e energia elétrica, que foram obrigadas a conceder crédito ou ampliar o volume de 

compras, como forma de manter o fornecimento de componentes essenciais para suas 

operações e, consequentemente, os estoques junto a seus fornecedores estratégicos e, até 

mesmo, junto aos fornecedores dos seus fornecedores.  

Mais do que representar impactos na gestão das empresas, a partir de aspectos como: a) 

redução de caixa em um período crítico; b) elevação de risco de crédito em uma situação em 

que a probabilidade de inadimplência se encontra mais acentuada; e/ou c) ampliação de 

estoque em momento em que as organizações, de maneira geral, cursam movimento inverso, a 

necessidade de alteração nos mecanismos de financiamento na cadeia produtiva pode levar a 

uma dispersão de foco, quando as peculiaridades de mercado recomendam exatamente o 

contrário. Como passos importantes em momentos de crise e escassez de crédito, a matéria 

indica o monitoramento do desempenho dos fornecedores, a concentração do financiamento 

nos itens insubstituíveis, o foco na cadeia produtiva completa e a diversificação das compras, 

sem fazer qualquer menção à possibilidade de se buscar alianças com instituições financeiras. 

No mesmo período da publicação da matéria acima, a edição do jornal Valor 

Econômico de 18/05/2009 traz matéria intitulada “Empresas garantem crédito a fornecedor”, 
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que aborda a iniciativa de diversas empresas, entre elas a Vale, Nestlé e Petrobras, que, diante 

de situação análoga, buscaram instituições financeiras, como o Banco do Brasil e o Bradesco, 

com a proposta de viabilizar linhas de financiamento aos seus fornecedores, cujas estruturas 

previam, entre outras condições, elementos mitigadores de risco apresentados pelas empresas-

âncora (compradores), garantia de oferta de financiamento com custos diferenciados por parte 

das instituições financeiras (financiadores) e compromisso de entrega de insumos por parte 

das empresas beneficiárias das linhas de financiamento (fornecedores). Com tais parcerias, 

essas grandes empresas esperavam normalizar o fluxo de recursos financeiros a custos 

razoáveis para os seus fornecedores, sem se descapitalizar, reduzindo os riscos de 

desabastecimento e mantendo o foco em sua estratégia.  

De qualquer forma, ainda que passíveis de estruturação em momentos de crise de 

liquidez, parcerias com essas características demandam tempo para discussão, estruturação e 

operacionalização, comprometendo, ainda que momentaneamente, o foco das empresas-

âncoras em suas atividades principais.  

Sem pretender julgar a melhor decisão ou a melhor alternativa identificada pelas 

empresas citadas, as informações contidas nas matérias acima permitiriam subdividir as 

organizações, no momento em que as matérias foram veiculadas, em pelo menos três grupos, 

no que diz respeito ao provimento de capital de giro para seus fornecedores: a) aquelas que já 

contavam com parcerias com instituições financeiras, parcerias essas que normalmente 

estabelecem direcionamento preferencial de recursos financeiros para seus clientes e/ou 

fornecedores; b) aquelas que passaram a buscar o estabelecimento de parcerias similares, 

durante o período de escassez de crédito; e c) aquelas que buscaram suprir a necessidade de 

capital de giro de seus fornecedores utilizando de seus próprios recursos. Provavelmente as 

diferentes situações e ações encaminhadas tendem a trazer resultados distintos, contribuindo, 

portanto, de maneira desigual, para as estratégias conduzidas por essas empresas. 

Ainda que a literatura não exponha explicitamente a convicção quanto à contribuição 

que o mercado financeiro pode proporcionar para o crescimento econômico, nela se 

encontram inúmeras defesas quanto à relação positiva entre um e outro. Levine (1997) conclui 

que: 

Um crescente conjunto de análises empíricas, incluindo pesquisas no nível das 
firmas, e comparação entre diferentes países, vem demonstrando uma relação 
significativamente positiva entre o funcionamento do mercado financeiro e o 
crescimento econômico no longo prazo. 
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Na indústria escolhida para o desenvolvimento da pesquisa — a avicultura de corte 

brasileira — observa-se que as últimas décadas trouxeram novos arranjos e novas formas de 

organização da cadeia produtiva. Dinten (2005) inicia o seu estudo afirmando que: 

A partir de meados de 1970 a avicultura sofreu diversas transformações, deixando 
de ser desenvolvida de forma tradicional para entrar numa fase altamente 
industrializada. O produtor deixa de ter contato direto com o mercado, apesar de 
precisar conhecer sua lógica operativa, seus agentes econômicos e transformações 
em curso. 

Já Silva e Saes (2005) destacam que existem os processos dentro de cada etapa da 

cadeia que podem ser otimizados, além das relações entre clientes e fornecedores, que podem 

ampliar ou minimizar as incertezas do ambiente, dependendo do nível de amadurecimento 

dessa relação. E completam: “Quanto mais sólidas forem essas relações, normalmente 

estabelecidas contratualmente, menores serão as incertezas ou as possibilidades de o ambiente 

concorrencial afetar a dinâmica do mercado”.  

Partindo de uma visão ampliada, relacionada aos conceitos e práticas envolvendo o 

espaço organizacional delimitado pela cadeia produtiva das empresas e o espaço 

organizacional que extrapola essa linha vertical, e direcionando a pesquisa para uma visão 

mais localizada, o trabalho buscou desenvolver os estudos a partir de arranjos produtivos 

similares, do ponto de vista operacional, que se diferenciassem quanto à existência ou não de 

alianças estratégicas estruturadas com empresas e/ou entidades localizadas no espaço 

organizacional mais amplo. 

O propósito do presente trabalho foi buscar respostas ao seguinte problema de pesquisa: 

qual a relação entre a presença de parcerias estratégicas com empresas e/ou entidades externas 

ao espaço delimitado pelas cadeias produtivas e a criação de valor nas estratégias 

organizacionais? 

No Brasil, o agronegócio tem se caracterizado como um ambiente bastante inovador 

quando se trata do desenvolvimento de arranjos produtivos baseados nas inter-relações 

organizacionais, que visem o estímulo às pesquisas, a melhoria da eficiência operacional e o 

aperfeiçoamento dos ciclos produtivo e comercial. No caso da Avicultura de Corte, a 

consolidação, nas últimas décadas, de arranjos produtivos envolvendo suas operações, 

coincidiu com o período mais profícuo do segmento, elevando sua participação no mercado 

doméstico de consumo e a sua presença no cenário econômico mundial. Apesar desse 

amadurecimento e da similaridade existente entre os diversos arranjos produtivos no setor de 

Avicultura de Corte, ainda se identifica diferentes posturas quanto à participação das 
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instituições financeiras nesses modelos de integração, como supridoras de crédito bancário 

para a realização dos investimentos previstos e para o capital de giro utilizado nas operações, 

sendo que alguns arranjos produtivos se concentram, exclusivamente, na cadeia produtiva, 

enquanto que outros já buscam a inserção de instituições financeiras, externas à cadeia 

produtiva, no ambiente da integração. 

A indústria brasileira de avicultura de corte é, portanto, um objeto de estudo bastante 

propício para a abordagem do presente trabalho, considerando que a mesma se transformou 

nas últimas décadas a partir da agregação de tecnologia e novos arranjos produtivos. No 

entanto, não são todas as empresas integradoras que mantêm, no escopo desses arranjos, a 

presença direta de instituições financeiras, o que faz com que os integrados tenham, muitas 

vezes, que viabilizar os recursos para seus investimentos, isolada e individualmente. Além 

disso, a escolha da avicultura de corte parece bastante pertinente, na medida em que a 

maturidade e similaridade representada pelas integrações mantidas tende a permitir uma 

análise mais eficiente de fatores que diferenciem as empresas atuantes nesse segmento de 

mercado, a partir do modelo tradicionalmente adotado. 

Portanto, partindo-se da premissa de que o crédito bancário pode ser um importante 

fator para a competitividade e que as organizações nem sempre destinam a atenção devida 

para a inclusão das instituições financeiras em sua rede de relacionamentos, este trabalho teve 

como principal objetivo avaliar a relação entre o acesso ao crédito bancário e o desempenho 

produtivo em arranjos envolvendo a avicultura de corte. Buscou-se, com isso, estimular as 

reflexões dos gestores das organizações quanto à relevância de se expandir o escopo dos 

relacionamentos inter-organizacionais, extrapolando o nível da cadeia produtiva e agregando 

outros atores relevantes, tais como, entre outros, associações, imprensa, universidades, centros 

de pesquisa e instituições financeiras, essas examinadas especificamente no presente trabalho. 

O trabalho foi estruturado da seguinte forma: na primeira parte discutiu-se o problema 

de pesquisa, abordando os objetivos, as hipóteses, a delimitação e relevância do estudo e a 

definição de termos utilizados. Na segunda parte reuniu-se o conteúdo da pesquisa 

bibliográfica. Na terceira parte, o estudo se concentrou na caracterização do objeto de estudo, 

enquanto que a quarta parte focou a metodologia utilizada na pesquisa de campo, seu 

desenvolvimento e resultados. Na quinta e última parte, o trabalho se concentrou nas 

conclusões e sugestões para o prosseguimento da pesquisa. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar a influência da intermediação bancária na liberação de crédito rural e no 

desempenho produtivo na avicultura de corte. 

 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Verificar o nível de acesso das empresas integradas do setor de avicultura de 

corte ao crédito bancário e sua importância como alternativa no financiamento 

de seu negócio; 

b) Investigar os investimentos realizados pelas empresas integradas, buscando 

identificar eventuais diferenças de postura entre aquelas que recebem crédito 

bancário e aquelas que utilizam preponderantemente do autofinanciamento; 

c) Avaliar o entendimento dos gestores das empresas integradas do setor de 

avicultura de corte quanto à importância do crédito bancário para seu 

desempenho produtivo. 
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1.3 HIPÓTESES 

 

 

A partir do problema de pesquisa, dos objetivos estabelecidos no âmbito do trabalho e 

do referencial teórico construído com base na revisão bibliográfica, foram definidas, para o 

estudo, as seguintes hipóteses: 

H1:  Existe uma relação positiva entre a participação direta de uma instituição financeira 

em um modelo de integração envolvendo o frango industrial e o acesso a crédito 

bancário obtido pelas empresas integradas. 

H2: Existe uma relação positiva entre o grau de acesso das empresas integradas ao 

crédito bancário e sua capacidade de investimento no negócio; 

H3: Existe uma relação positiva entre o nível de investimento realizado pelas empresas 

integradas e o seu desempenho produtivo; 

H4: Existe uma relação positiva entre o acesso ao crédito bancário e o desempenho 

produtivo nos aviários.  

 

 

1.4 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

O trabalho pretendeu abordar, num escopo mais amplo, a relevância de inter-relações 

organizacionais que extrapolem o nível de suas cadeias produtivas, e, num escopo mais 

estreito, a relação entre o crédito bancário, a qualidade dos investimentos e o desempenho 

produtivo em arranjos da avicultura de corte. Para tanto, a pesquisa se deteve em dois arranjos 

produtivos da avicultura de corte no Brasil, sendo um que conta com a participação direta de 

uma instituição financeira e outro em que as unidades integradas buscam, isolada e 

individualmente, as alternativas de financiamento de seus aviários. Esses arranjos foram 

estruturados e são coordenados por duas grandes empresas processadoras de proteína animal, 

inclusive aves, que contam com integrações localizadas em diferentes regiões do país. Essas 

empresas possuem forte presença no mercado nacional e internacional e vêm expandindo suas 

fronteiras, o que exige a ampliação de sua capacidade produtiva e, consequentemente, de seus 
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atuais arranjos produtivos e/ou a estruturação de outros, quando essa alternativa se mostre a 

mais viável. 

Acrescenta-se, ainda, que o estudo foi delimitado em dois aspectos básicos: o primeiro 

referiu-se à concepção do tipo transversal, em que se retiraram dados de uma amostra fixa de 

empresas rurais avícolas, uma única vez. O segundo aspecto referiu-se à amostra que ficou 

circunscrito à avicultura de corte, ressalvando-se, quando se usam questionários para a coleta 

de dados, em estudos de concepções transversais, um grande número de aviários, de 

diferentes portes e contextos variados, podem fazer parte da amostra 

 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

De acordo com Gulati e Gargiulo (1999), a interdependência é uma das mais usuais 

explicações para a formação de elos cooperativos inter-organizacionais, ressaltando que um 

longo retrospecto de pesquisas sugere que as organizações desenvolvem elos com outras 

organizações em resposta aos desafios impostos pelo ambiente. Nesse contexto, os conceitos 

de Rede e de Cadeia e Sistema de Valor passaram a permear as estratégias organizacionais, na 

medida em que definiram e sistematizaram a abordagem de uma gestão centrada na 

capacidade de se extrair valor, tanto nas relações internas, entre as áreas de atividades das 

empresas, quanto nas relações externas, envolvendo as relações inter-firmas. 

Os termos “Redes Inter-organizacionais”, “Cadeia de Valor” e “Sistema de Valor”, 

entre outros, já se transformaram em “lugar-comum” no jargão empresarial. Atualmente é 

difícil transitar pelas organizações sem ouvir observações acerca da importância de se buscar 

alianças que fortaleçam as partes no que diz respeito aos desafios do ambiente, onde um mais 

um signifique mais do que dois. 

Se do ponto de vista do binóculo, pode-se dizer que a lente é cada vez mais potente nas 

mãos dos gestores, à procura da identificação de elos que representem oportunidades de 

agregação de valor às suas estratégias, do ponto de vista da direção para onde se aponta esse 

binóculo, a prática parece indicar que as empresas concentram seus esforços 

preponderantemente em sua própria cadeia produtiva. 
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Não é difícil arriscar razões que levam a essa postura. Além das convicções quanto à 

importância de um bom relacionamento com fornecedores e clientes, a linguagem utilizada 

nessas inter-relações segue a mesma ótica que se direciona para o mercado-alvo e o 

consumidor final. 

No entanto, os desafios ambientais sugerem que é cada vez mais importante ampliar o 

espectro de visão quanto às oportunidades de alianças estratégicas, extrapolando as relações 

restritas à cadeia produtiva. Por exemplo, em relação aos recursos financeiros necessários à 

viabilização das estratégias organizacionais, se por um lado as grandes corporações podem se 

julgar imunes aos choques de liquidez, por outro lado é preciso que elas tenham a consciência 

de que estão cada vez mais dependentes de pequenas e médias empresas situadas na órbita de 

seu espaço organizacional, ora como fornecedoras, ora como canais de distribuição. 

Gertler e Gilchrist (1994 apud SOUZA SOBRINHO, 2003) analisaram a resposta de 

pequenas e médias firmas do setor industrial americano às contrações monetárias e 

encontraram várias evidências, entre elas: a) a liquidez de pequenas firmas é restringida pelas 

contrações monetárias, o que não ocorre com as grandes firmas, já que ocorre um movimento 

de migração do crédito para essas, por representarem menor risco (flight to quality); b) os 

investimentos em estoque pelas pequenas firmas são muito mais sensíveis a choques 

monetários, vis-a-vis os investimentos das grandes; e c) a queda do investimento em pequenas 

firmas, que é uma importante causa do declínio da atividade industrial durante as recessões. 

Dada a tendência das grandes empresas em contarem com fornecedores e distribuidores 

de pequeno e médio porte, intensificada pelo movimento de terceirização de parte de suas 

atividades, não é heresia sugerir que problemas enfrentados por pequenas e médias empresas 

podem atingir toda a cadeia, comprometendo importantes atributos operacionais, como 

prazos, garantia de entrega e/ou distribuição e qualidade dos insumos e, por consequência, dos 

produtos e serviços comercializados. 

Desta forma, o presente estudo buscou avaliar a relevância da presença do crédito 

bancário no desempenho produtivo em arranjos envolvendo a avicultura de corte, mas, além 

disso, provocar uma reflexão nos gestores das organizações, de qualquer porte, quanto à 

importância de se expandir as fronteiras de seus relacionamentos inter-organizacionais, 

destinando esforços para o estabelecimento de alianças estratégicas, não apenas com empresas 

participantes de sua cadeia produtiva, como também com outros atores cujas sinergias possam 

ser menos percebidas, mas que podem gerar valor para as estratégias organizacionais. 
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1.6 DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 

 

Para efeito de definições a serem utilizadas no estudo, o trabalho relaciona três termos 

que estarão amplamente presentes e para os quais se antecipa os respectivos significados 

adotados: 

a) Integração – arranjo produtivo em que as empresas integradoras (ou empresas 

processadoras ou empresas de transformação ou frigoríficos) cooptam produtores 

rurais (ou aviários), através de convênios e/ou acordos de longo prazo, prevendo a 

garantia de entrega do insumo para produção por parte dos mesmos, garantia de 

compra por parte das integradoras e uma série de outras premissas envolvendo a 

eficiência produtiva como fator que influencia a transferência de receitas entre as 

partes; 

b) Integradoras – “empresas-âncoras” (ou empresas processadoras ou empresas de 

transformação ou frigoríficos), geralmente de grande porte, que desenvolvem os 

convênios de integração, visando garantir a matéria-prima necessária ao seu processo 

produtivo, com prazo, qualidade e preço compatíveis com sua estratégia 

mercadológica, viabilizando a logística envolvida, suprindo os insumos necessários à 

sua produção e transferindo tecnologia às unidades integradas;  

c) Integradas – geralmente unidades de pequeno porte, também denominados 

produtores rurais ou aviários, que, a partir de convênios e/ou acordos firmados, 

passam a “orbitar” as operações das empresas integradoras, fornecendo a matéria-

prima necessária à produção e distribuição dessas. De maneira geral, a interface com 

o mercado é realizada exclusivamente pelas integradoras, ficando o relacionamento 

comercial das integradas limitado ao contato com as integradoras.  

    



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 O PROCESSO DE INTER-RELACIONAMENTO DAS EMPRESAS 

 

 

2.1.1 Redes e alianças inter-organizacionais 

 

 

As alianças estratégicas são exemplos de cooperação voluntária em que as organizações 

combinam recursos para enfrentar forças ambientais além de seu próprio controle. Tais 

alianças são organizadas a partir de uma variedade de acordos contratuais, variando de joint-

ventures até acordos implementados por simples apertos de mão. O número de alianças inter-

organizacionais tem crescido a taxas nunca vistas e são além-fronteiras. A despeito desse 

explosivo crescimento, as alianças estratégicas estão associadas a uma variedade de riscos que 

resultam em considerável incerteza sobre a decisão de estruturar ou não tais elos. Quanto 

maior a interdependência entre duas organizações, maior o incentivo para combinar seus 

recursos e capacidades a partir de alianças (GULATI; GARGIULO, 1994). Em muitos 

estudos, a interdependência organizacional é vista como um antecedente que afeta a estrutura 

e o desenvolvimento dos relacionamentos (HOLM; ERIKSSON; JOHANSON, 1999). 

Por décadas, as bases da vantagem competitiva sustentável eram representadas pela 

própria capacidade de produção (matéria-prima, plantas industriais, laboratórios) e os canais 

de distribuição. Atualmente, nem a concepção e a viabilização do melhor produto, nem a 

facilidade de distribuição garantem a vantagem competitiva. Assim, muitas empresas 

necessitam integrar suas operações e participar de redes de fornecedores de maneira a obter as 

capacidades necessárias para criar produtos competitivos (BUSBIN; JOHNSON; 

DECONINCK, 2008) 

Pode-se também entender as alianças como formas organizacionais complexas que são 

visualizadas como “contratos incompletos”, que normalmente envolvem transferência de 

conhecimento entre firmas (JENSEN; MECKLING apud ANAND; KHANNA, 2000). Com 
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base nas teorias de Cunningham e Homse (1986), Holm, Eriksson e Johanson (1999) 

salientam que a interação inter-organizacional representa padrões complexos de troca de 

informações relevantes para as necessidades das empresas envolvidas, capacidades e 

estratégias, relacionadas à produção, logística, pesquisa e desenvolvimento e qualidade, entre 

outros. 

Embora Adam Smith tivesse afirmado que  

as pessoas envolvidas no mesmo negócio raramente se encontram, mesmo que por 
divertimento, mas, se esse encontro ocorrer, a conversa acaba por resultar em 
conspirações contra o público, ou em um artifício qualquer para fazer subir os 
preços (GRANOVETTER, 2007),  

tem-se verificado no ambiente organizacional contemporâneo uma intensificação da busca de 

inter-relações que permitam, por exemplo, reduzir os custos de produção e, por consequência, 

o preço para o consumidor final, o que não raramente representa uma atitude que despreza a 

possibilidade de elevação de margem e/ou da parcela de mercado que pudessem ser obtidos 

através de conluio, direcionando as ações para a conquista de parcelas de mercado e/ou 

melhoria dos resultados através de uma maior competitividade diante dos concorrentes. 

No novo ambiente organizacional, as redes tornaram-se variáveis estratégicas 

importantes para as empresas, influenciando toda a estrutura empresarial e a forma de se 

competir. Atualmente, a maior parte do valor dos produtos é viabilizado a partir dessas redes, 

não mais isoladamente por uma única empresa (VASCONCELOS; MILAGRES; 

NASCIMENTO, 2005). 

Segundo Baker (1990), pode-se identificar três tipos de interação com o mercado, no 

mundo, organizacional: 

1) Interface de relacionamento, que representa um relacionamento de longo prazo, 

quase como uma hierarquia. Contratos entre empresas, nesse caso, podem ser tão 

fortes que atuam como substitutos funcionais da hierarquia. Muitas relações com 

essa característica, no entanto, podem ser construídas através de relacionamentos não 

contratuais, informais ou tácitos;  

2) Interface transacional, em que a firma não mantém laços mais consistentes com as 

outras firmas com as quais se relaciona, sendo que as relações de mercado 

estabelecerão a intensidade de relacionamento entre a firma e as outras organizações 

com que se relaciona; e  
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3) Interface híbrida, que combina características hierárquicas e de mercado, sendo o 

resultado da combinação das duas estratégias, orientada ao relacionamento e 

orientada às transações (mercado). 

Granovetter (2007), ao fazer referência a Oliver Williamson em Markets and 

Hierarchies (1975) e artigos posteriores (WILLIAMSON; OUCHI; 1979, 1981), ressalta que 

nos casos em que os resultados são incertos, em que a recorrência é frequente e que requerem 

“investimentos específicos à transação” (por exemplo, dinheiro, tempo ou energia, que não 

podem ser facilmente transferidos para a interação com outros em diferentes assuntos), é mais 

provável que as transações ocorram em empresas hierarquicamente organizadas. Nesse 

sentido, completa o autor, o primeiro conjunto de transações é interiorizado em hierarquia por 

duas razões: racionalidade limitada e oportunismo. 

A primeira razão, a “racionalidade limitada”, é a incapacidade dos atores econômicos de 

antecipar adequadamente a complexa cadeia de contingências que poderiam ser relevantes aos 

contratos de longo prazo. Quando as transações são interiorizadas, é desnecessário antecipar 

todas essas contingências; elas podem ser geridas no interior da “estrutura de governança” da 

empresa, em vez de levar a negociações complexas.  

O segundo motivo, o “oportunismo”, é a busca racional do benefício próprio por parte 

dos atores econômicos, usando todos os meios disponíveis, inclusive a trapaça e a fraude. O 

oportunismo é mitigado e restringido pelas relações de autoridade e pela maior identificação 

com parceiros de transação que supostamente se têm em maior extensão quando ambos estão 

contidos em uma entidade corporativa do que quando se encontram face a face, separados 

pelo espaço de uma fronteira de mercado. 

No desenvolvimento de fluxos entre firmas, buscando a criação de valor, a construção 

de compromissos mútuos sustentáveis constitui fator crítico de sucesso (HOLM; ERIKSSON; 

JOHANSON, 1999). 

Se por um lado, a hierarquização viabilizada por uma verticalização pura reduz os riscos 

e a complexidade de uma relação inter-organizacional, por outro lado, o ambiente 

organizacional contemporâneo vem buscando modelos de relacionamentos em que se obtenha 

a aproximação do grau de confiança de transações interiorizadas e a flexibilidade estrutural de 

uma interface transacional, constituindo o que poderia ser definido como uma “quase 

empresa”. 
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É cada vez mais evidente que a vantagem competitiva deriva da combinação das 

capacidades combinadas das redes organizacionais, que hoje recebem a denominação de 

“cadeias de suprimentos” (CHRISTOPHER; TOWIL, 2001). 

Apesar dos riscos relacionados à participação de uma empresa em uma rede inter-

organizacional, particularmente no que diz respeito ao acesso a conhecimentos tácitos, 

Vasconcelos, Milagres e Nascimento (2005) citam Dyer (1996) para destacar que a confiança 

entre os componentes da rede representa um ativo intangível e ao mesmo tempo um fator 

competitivo difícil de ser imitado, ressaltando, ainda, que a confiança gera uma 

interdependência singular entre os elementos da rede, como consequência dos esforços 

direcionados à construção desses relacionamentos, ao desenvolvimento dos ativos 

especializados e à própria construção da configuração física da rede. 

Importante salientar, no entanto, que as alianças mais consolidadas no âmbito das redes 

inter-organizacionais implicam, por outro lado, na restrição à autonomia e liberdade de seus 

participantes, que, de maneira geral, acabam por vincular seus destinos ao destino do sistema, 

como um todo. O valor capturado por uma unidade deriva do desempenho de todo o sistema. 

(HOLM; ERIKSSON; JOHANSSON, 1999). 

 

 

2.1.2 Cadeia de Valor, Produtiva, de Suprimentos, de Produção e Sistema de Valor 

 

 

De acordo com Porter (1989), a Cadeia de Valor representa a desagregação de uma 

empresa em suas atividades de relevância estratégica, para que se possa compreender o 

comportamento dos custos e as fontes existentes e potenciais de diferenciação. Assim, uma 

empresa obteria vantagem competitiva, executando essas atividades estrategicamente 

importantes com custos menores, ou melhor, do que a concorrência. Ainda segundo Porter, a 

Cadeia de Valor de uma empresa encaixa-se em uma corrente maior de atividades, que o autor 

denominou como Sistema de Valor. Desta forma, ainda segundo Porter, a Cadeia de Valor 

seria uma configuração de atividades internas à empresa, que faz parte de um sistema mais 

amplo, formado pelo conjunto de atividades ou pelas cadeias de valor passíveis de 

configuração nas operações dos fornecedores, distribuidores e clientes. A criação de valor 
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resultaria da habilidade dos componentes do Sistema e das Cadeias de Valor envolvidas em 

trabalhar juntos, de maneira a atingir o nível desejado de valor para o consumidor final. 

(NICOVICH; DIBRELL; DAVIS, 2007). 

Porter (1989) destaca que a Cadeia de Valor de uma empresa e o modo como ela 

executa atividades individuais são um reflexo de sua história, de sua estratégia, de seu método 

de implementação de sua estratégia e da economia básica das próprias atividades. 

A Cadeia de Valor tem se caracterizado por especializações inter-firmas onde empresas 

individuais se encaixam em um amplo conjunto de atividades que são envolvidos em uma 

complexa cadeia de relações de entradas e saídas com outras empresas (DYER, 1996). 

De acordo com Chivaka (2007), a Cadeia de Valor seria definida como a interligação do 

conjunto de todas as atividades passíveis de criação de valor desde as fontes básicas de 

matéria prima, passando por fornecedores de componentes até os consumidores finais. 

O gerenciamento da Cadeia de Valor reconhece que a integração interna de uma 

empresa não é suficiente, pois fazem parte se seu contexto as interações da empresa com seus 

parceiros, concorrentes, fornecedores e clientes. De acordo com Ching (1999), está cada vez 

mais evidente a necessidade de estender a lógica da integração para fora das fronteiras da 

empresa, para incluir fornecedores e clientes (GRUNOW; GALLON; BEUREN, 2006). 

Nos três parágrafos anteriores, os autores parecem equiparar Cadeia de Valor e Sistema 

de Valor, na medida em que tratam as Cadeias de Valor como a integração de várias 

empresas. Nota-se ainda que, ao mesmo tempo em que Grunow, Gallon e Beuren (2006) 

indicam a possibilidade de acordos com parceiros, o que, a princípio, incluiria partes não 

presentes na cadeia produtiva da empresa, mencionam, em seguida, Ching (1999), que foca 

exclusivamente fornecedores e clientes, voltando a se concentrar, portanto, na cadeia 

produtiva. 

Assim, percebe-se que muitos autores utilizam o conceito de Cadeia de Valor de 

maneira diferente daquela preconizada por Porter, à medida que tratam, constantemente, a 

Cadeia de Valor, como a integração de diversas empresas, estrutura que os conceitos originais 

de Porter denominam Sistema de Valor. No que diz respeito ao espaço de atuação, cabe 

observar que mesmo Porter fixou os conceitos de Cadeia e Sistema de Valor à linha vertical 

que envolve os fornecedores, as empresas, os canais de distribuição e os clientes, ou seja, ao 

espaço organizacional restrito à linha vertical que também é caracterizada pela cadeia 

produtiva das empresas. 



28 

 

 

Os elos existem não apenas dentro da Cadeia de Valor de uma empresa, mas também 

entre a cadeia de uma empresa e as Cadeias de Valor dos fornecedores e dos canais. Esses 

elos, denominados “elos verticais”, são similares aos elos internos da Cadeia de Valor, ou 

seja, o modo como as atividades do fornecedor ou do canal são executadas afeta o custo ou o 

desempenho das atividades de uma empresa (ou vice-versa) (PORTER, 1989). 

Nesse caso, seria possível sugerir que a gestão do Sistema de Valor encontra-se apoiada 

na mesma linha sistêmica da cadeia produtiva, da cadeia de suprimentos e da cadeia de 

fornecedores e de distribuição, resguardadas as diferentes interpretações no que diz respeito às 

aplicações derivadas de suas respectivas teorias. 

A concentração das relações inter-organizacionais no espaço representado por suas 

respectivas cadeias produtivas é bastante compreensível, considerando que tais relações são 

fundamentais para o desenvolvimento das estratégias organizacionais. Ainda cabe destacar 

que na época em que esses conceitos começaram a ser discutidos e disseminados, o espaço 

para a exploração das relações no âmbito das cadeias produtivas era bastante amplo e 

inexplorado. Por outro lado, as práticas organizacionais contemporâneas demonstram avanços 

mais discretos nas inter-relações que extrapolem as cadeias produtivas. Ao mesmo tempo, a 

exploração dos elos verticais se disseminou nas diversas indústrias, reduzindo, 

consequentemente, a capacidade de geração de vantagem competitiva e singularidades, a 

partir de sua adoção. 

Mesmo quando Porter (1989) aborda as estratégias horizontais (o que pressupõe uma 

extrapolação da cadeia produtiva, cujas inter-relações o autor representou por “elos 

verticais”), o autor concentra sua abordagem especificamente em inter-relações entre unidades 

empresariais no escopo de uma estratégia corporativa, propondo três tipos gerais de inter-

relações possíveis: a) inter-relações tangíveis (entre unidades empresariais relacionadas); b) 

inter-relações intangíveis (transferência de know-how entre Cadeias de Valor independentes); 

e c) inter-relações entre concorrentes (que competem com uma empresa em mais de uma 

indústria). Essa abordagem amplia a análise em relação à linha vertical representada pelo 

Sistema de Valor, mas não propõe uma liberdade maior de avaliação de outros atores 

passíveis de inserção, a partir das redes inter-organizacionais. 

Com relação à governança necessária a arranjos de cadeias de valor, Morgan (2009) 

ressalta que a gestão e o controle da Cadeia de Valor são conhecidos formalmente como o 

“sistema de governança” e determina as características da operação. Isso não quer dizer, 

necessariamente, que um único líder controla esse processo, direta ou indiretamente. Diversos 
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fatores contribuem para essa governança, incluindo o papel dos governos e mesmo os 

consumidores. 

Stabell e Fjeldstad (1998) utilizaram os conceitos de Cadeia de Valor em seu estudo, 

levantando, contudo, as dificuldades para a utilização da tipologia tradicional quando em 

análise de atividades de alguns setores de serviços, incluindo bancos. Ou seja, os autores 

confirmam, em seus estudos, a relevância das propostas de Porter quanto à utilização da 

Cadeia de Valor na busca de criação de valor a partir das estratégias organizacionais, mas 

ressaltam a necessidade de busca de novas tipologias para a sistematização das análises, 

dependendo da indústria estudada. 

Independentemente da ordem de influência – se os estudos sobre Cadeia de Valor 

influenciaram as estratégias organizacionais no que diz respeito à intensificação das relações 

com outras organizações ou vice-versa – o fato é que as últimas décadas foram marcadas por 

uma acentuada alteração de postura das empresas no que diz respeito à busca de geração de 

valor em suas estratégias, a partir das inter-relações organizacionais. 

No caso da cadeia de suprimentos (Supply Chain), apesar da significativa quantidade de 

trabalhos existentes, também se observa a inexistência de uma definição geral padronizada do 

termo. A literatura existente apresenta denominações variadas, o que poderia indicar 

denominações relacionadas às diferentes áreas de interesse dos pesquisadores ou a 

abrangências diferentes para cada termo, faltando, assim, denominações mais precisas, 

principalmente em relação a Cadeias Produtivas, Cadeias de Valor e Cadeias de Suprimento, 

gerando certa confusão no entendimento das diferenças entre elas (LEITE, COELHO e 

BORNIA, 2003). 

Conforme afirmam Moori e Zilber (2003), a cadeia de suprimentos representaria um 

conjunto de empresas que contribui sequencialmente para a produção e a distribuição de 

produtos, que vai desde as atividades extrativas até o consumidor final, englobando todas as 

atividades associadas com o fluxo e a transformação de bens, desde as matérias primas até o 

consumidor final e os sistemas de informações. 

Já a Cadeia Produtiva seria o conjunto de atividades econômicas que se articulam 

progressivamente desde o início da elaboração de um produto. Isso incluiria desde as 

matérias-primas, insumos básicos, máquinas e equipamentos, componentes, produtos 

intermediários até o produto acabado, a distribuição, a comercialização e a colocação do 

produto final junto ao consumidor, constituindo elos de uma corrente (DURSKI, 2003). 
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Observa-se que os conceitos de Cadeia de Valor, Cadeia de Suprimentos e Cadeia 

Produtiva apresentam convergências quanto ao escopo do ambiente organizacional em que se 

situam, na medida em que alcançam a linha vertical que inclui as atividades de elaboração de 

um produto até sua colocação ao consumidor final. As diferenças mais perceptíveis desses 

conceitos se localizam na forma como se analisa esses componentes, assim como na proposta 

de gestão dessas articulações, de maneira a se atingir os objetivos estratégicos das 

organizações. 

Numa tentativa de alcançar um nível mínimo de padronização dos diversos conceitos 

tratados nesta seção, o presente estudo procurou se amparar em Leite, Coelho e Bornia 

(2003), que trouxeram as seguintes definições: 

a) Cadeia Produtiva: visão mais ampla dos arranjos empresariais, incluindo desde a 

extração da matéria-prima até a etapa pós-venda, sem que haja, contudo, uma gestão 

total dessa cadeia, nem a preocupação com a integração dos vários elos componentes; 

b) Cadeia de Valores: representa todas as atividades desenvolvidas internamente à 

empresa com o objetivo de criar valor para o cliente; 

c) Sistema de Valor: é composto pela combinação das cadeias de valores de várias 

empresas, o que permite inferir que o desempenho do sistema de valor depende do 

desempenho das capacidades individuais das cadeias de valores.  

d) Cadeia de Suprimentos: poderia ser entendida como um fluxo físico de informações, 

dentro de uma cadeia produtiva, com o objetivo de criar e gerenciar sinergias entre as 

partes envolvidas nessa cadeia e agregar valor ao cliente final. 

No ambiente agroindustrial, a cadeia de produção poderia ser entendida como uma 

sucessão de operações dissociáveis de transformação, capazes de ser separadas e ligadas entre 

si por um encadeamento técnico. A cadeia de produção é também um conjunto de relações 

comerciais e financeiras que estabelecem, entre todos os estados de transformação, um fluxo 

de troca, de montante a jusante, entre fornecedores e clientes, ou seja, a cadeia de produção é 

um conjunto de ações econômicas que presidem a valoração dos meios de produção e 

asseguram a articulação das operações. Uma cadeia de produção seria definida a partir da 

identificação de determinado produto final, após o que, caberia ir identificando, de jusante a 

montante, as várias operações técnicas, comerciais e logísticas, necessárias à sua produção 

(BATALHA, 1997). 
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2.2 O CRÉDITO BANCÁRIO NA ATIVIDADE PRODUTIVA 

 

 

O crédito bancário, no Brasil, está inserido no Sistema Financeiro Nacional, formado 

por órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores, assim distribuídos1

a) Órgãos normativos: Conselho Monetário Nacional (CMN), Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) e Conselho de Gestão de Previdência Complementar 

(CGPC); 

: 

b) Entidades supervisoras: Banco Central do Brasil (Bacen), Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), Superintendências de Seguros Privados (Susep) e Secretaria de 

Previdência Complementar (SPC); 

c) Operadores: Instituições financeiras captadoras de depósitos à vista, bolsas de 

mercadorias e futuros, IRB-Brasil Resseguros, entidades fechadas de previdência 

complementar (fundos de pensão), demais instituições financeiras, bancos de câmbio, 

sociedades seguradoras, outros intermediários financeiros e administradores de 

recursos de terceiros, sociedades de capitalização e entidades abertas de previdência 

complementar. 

Interessa ao presente trabalho o conjunto de instituições financeiras que captam e 

emprestam recursos ao setor produtivo, representado por 137 bancos múltiplos, 21 bancos 

comerciais, 4 bancos de desenvolvimento e a Caixa Econômica Federal, conforme posição 

divulgada no site do Banco Central do Brasil. 

Sobre o atendimento bancário no país, o Brasil conta com 17.627 agências e 6.791 

postos de atendimento bancário que, no entanto, se localizam em 1.610 dos 5.580 municípios 

do país, demonstrando uma presença concentrada nas regiões onde a economia é mais 

dinâmica. Como exemplo, a reunião Sudeste do país conta com 1.668 municípios, que 

concentram 9.536 agências bancárias (54% do total) e 3.936 postos de atendimento bancários 

(58% do total)2

                                                 
1 Dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br> Acesso em: 10 jun. 
2009. 
2 Dados obtidos pelo Unicad, sistema único de cadastro de entidades de interesse do Banco Central. Disponível 
em : <http://www.bcb.gov.br> Acesso em: 10 jun. 2009. 

 (Fonte: Unicad/Banco Central do Brasil). 



32 

 

 

A distribuição de depósitos e operações de crédito entre as regiões do país seguiam, em 

2006, os percentuais constantes na Tabela 1, demonstrando também uma tendência de 

concentração das operações de crédito na região Sudeste do país: 

 

Tabela 1 – Distribuição de depósitos e operações de crédito 

Região Geográfica 
Depósitos 

(%) 
Operações de crédito 

(%) 
1997 2006 1997 2006 

Norte 1,2 1,1 1,9 1,7 
Nordeste 7,6 5,3 13,6 6,1 
Sudeste 71,3 72,3 59,5 70,6 
Sul 10,0 9,0 12,7 13,1 
Centro-Oeste 9,9 12,3 12,3 8,5 
Fonte: BACEN (2009) 
 

Com relação ao quantitativo de bancos e respectiva estrutura de capital, os últimos anos 

vêm anunciando um movimento de concentração, de desestatização e de aumento de 

participação do capital estrangeiro, conforme se pode ver na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Composição bancária no Brasil 
Bancos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Públicos 32 27 22 19 17 15 15 15 14 14 13 
Privados 198 190 182 175 175 167 152 150 150 147 146 
Nacionais 131 118 105 95 91 81 76 78 82 82 81 
Nacionais com participação estrangeira 26 23 18 15 14 14 11 10 10 8 9 
Controle Estrangeiro 25 33 43 50 57 61 56 53 49 49 48 
Estrangeiros 16 16 16 15 13 11 9 9 9 8 8 

Total 230 217 204 194 192 182 167 165 164 161 159 
Fonte: BACEN (2009) 

 

Considerando o porte das instituições (ativos totais), o movimento de concentração 

afetou mais o quantitativo das grandes instituições do que os médios e pequenos, como 

mostra as Tabelas 3 e 4. Como os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil estão 

limitados a 2006, não foi possível avaliar as consequências da última crise de liquidez, mais 

percebida a partir de setembro de 2008. 
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Tabela 3 – Instituições do segmento bancário - porte classificado por ativos totais 
Porte 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Grandes  28 24 25 23 21 17 16 14 13 12 8 
Médios 62 63 55 55 56 54 47 49 48 45 40 
Pequenos 141 130 123 116 115 111 104 101 103 104 111 

Total 231 217 203 194 192 182 167 164 164 161 159 
Fonte: BACEN (2009) 

 
 

Tabela 4 – Participação nos ativos totais do segmento bancário 
Porte 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Grandes  78,3 79,1 79,7 79,2 79,2 74,0 74,8 74,3 75,2 68,6 67,1 
Médios 18,1 18,1 16,9 17,4 17,4 21,8 21,0 21,5 20,7 26,3 27,8 
Pequenos 3,6 2,8 3,4 3,4 3,5 4,2 4,2 4,2 4,1 5,1 5,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: BACEN (2009) 

 

De qualquer forma, independentemente do quantitativo de bancos grandes, médios e 

pequenos, é preciso destacar a tendência de concentração dos ativos do segmento bancário nas 

maiores instituições, conforme demonstra os dados presentes na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Participação dos maiores bancos e CEF nos ativos totais do segmento bancário 
Instituições 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

5 maiores 48,7 50,2 50,5 50,7 50,2 47,9 50,7 53,7 53,0 52,6 53,9 
10 maiores 60,1 61,3 62,7 62,7 64,1 62,4 64,1 67,2 68,0 68,8 73,0 
20 maiores 72,0 75,9 75,4 76,5 78,2 77,3 77,3 81,3 83,2 83,8 86,4 

Fonte: BACEN (2009) 
 

As estratégias organizacionais dependem de recursos financeiros, necessários aos 

investimentos previstos, além do capital de giro exigido em suas atividades. Tais recursos 

podem ser obtidos a partir de diversas fontes alternativas, que derivam de duas fontes 

principais: fontes internas, representadas pelos sócios e pelas próprias operações (geração de 

caixa e lucros acumulados) e fontes externas, representada pelo mercado financeiro. 

Ribeiro (2006), quando trata da teoria do canal de crédito, enfatiza a importante função 

dos bancos comerciais como provedores de empréstimos na economia. Segundo o autor, esse 

canal pode ser importante na análise das decisões de gastos das firmas pequenas e médias, 

geralmente consideradas como dependentes de empréstimos bancários, ou ainda em países 

onde os bancos constituem a principal fonte de crédito. 

Pereira (1987) destaca que os investimentos representam resultado das decisões de 

empresas privadas, corporações multinacionais, das empresas estatais e do próprio Estado. 
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Dependendo do estágio de desenvolvimento e da estratégia de industrialização adotada, os 

investimentos podem ser feitos por um ou dois desses agentes econômicos. 

Dadas as características do mercado financeiro brasileiro, cuja captação de recursos não 

apresenta a garantia de manutenção dos depósitos no longo prazo, e os elevados patamares de 

remuneração oferecidos, que acabam por onerar os custos das linhas disponibilizadas no 

mercado de crédito, observa-se um desestímulo na utilização desse volume de recursos para o 

financiamento de investimentos produtivos, tanto da parte das instituições financeiras, quanto 

da parte das empresas potencialmente tomadoras. Assim, no caso da assistência aos 

investimentos produtivos, essas instituições geralmente atuam como repassadoras de recursos 

de entidades de fomento, utilizando os recursos financeiros provenientes dessas instituições e 

assumindo o risco de crédito dos tomadores. 

Ainda que o processo de reestruturação do sistema financeiro brasileiro, associado à 

abertura ao capital estrangeiro e ao ambiente macroeconômico de baixa inflação ocorrido a 

partir dos anos 90, tenha recolocado a discussão sobre o financiamento público e privado dos 

investimentos produtivos e de infra-estrutura econômica, algumas atividades apresentam 

certas peculiaridades, em termos de risco e de retorno, que dificultam o financiamento de seus 

investimentos, como é o caso dos investimentos em infra-estrutura, ciência e tecnologia e 

pequenas e médias empresas (PRATES; CINTRA;FREITAS, 2000). Essa situação faz com 

que as principais alternativas de financiamento dos investimentos das pequenas e médias 

empresas sejam o autofinanciamento e as linhas provenientes de instituições de fomento. 

No universo das micro e pequenas empresas, atuantes no país, percebe-se um elevado 

nível de autofinanciamento, mais justificado pelas dificuldades de acesso que essas empresas 

enfrentam a linhas de longo prazo com custos compatíveis com os investimentos do que por 

uma decisão sobre qual fonte de investimento utilizar. 

Prates, Cintra e Freitas (2000) apresentam pesquisa realizada pelo Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de São Paulo, em maio de 1998, cujos resultados 

mostraram que 63% das micro e pequenas empresas daquele estado não estavam utilizando 

nenhuma forma de financiamento e que 37% faziam uso de alguma forma de empréstimo, 

sendo que apenas 8% utilizavam empréstimos junto a bancos privados e apenas 4% 

utilizavam bancos oficiais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, etc.). Os autores 

ressaltam que esses resultados indicam as dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas 

empresas na obtenção de recursos de terceiros, o que explica o seu elevado grau de 

autofinanciamento. 
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Em países onde os mecanismos de consolidação financeira ainda não se desenvolveram 

significativamente, faz-se necessário a viabilização de um arranjo funcional que faça frente à 

incerteza relativa ao financiamento de longo prazo e evite surtos de instabilidade, como, por 

exemplo, uma relação muito próxima entre bancos e empresas, a maior intervenção 

governamental pela criação de bancos de desenvolvimento e a presença de investidores 

institucionais, cujo perfil de aplicação de longo prazo pode reduzir o problema de 

descasamento de posições a descoberto (RIBEIRO, 2006). 

Além das ações explicadas anteriormente, entende-se como importante agregar, nesses 

arranjos, elementos que reduzam os custos operacionais e os riscos por parte das instituições 

financeiras repassadoras, considerando que as baixas margens resultantes de operações de 

repasse de financiamento fazem com que a escala e a baixa inadimplência representem fatores 

relevantes no estímulo aos bancos em atuarem junto às micro, pequenas e médias empresas. 

Adiciona-se, ainda, a importância de se agregar know-how a esse nicho de empresas, tanto 

para a elaboração de propostas qualificadas, que possam ser efetivamente avaliados pelas 

entidades de fomento ou pelos agentes repassadores, quanto para a persuasão quanto à 

viabilidade financeira desses projetos para os quais se busca o financiamento. 

Com esse propósito, os arranjos produtivos que contam diretamente com instituições 

financeiras em seu escopo, buscam reduzir os obstáculos que as pequenas e médias empresas 

que dele fazem parte teriam, caso buscassem isoladamente os financiamentos e empréstimos 

de que necessitam para conduzir suas atividades. Isso é possível a partir do momento em que 

as empresas-âncoras (em geral empresas de grande porte, em relação às quais as pequenas e 

médias empresas orbitam) se dispõem a assumir parte dos fluxos operacionais envolvidos nos 

financiamentos, disponibilizar elementos mitigadores de riscos das operações e transferir 

know-how técnico e administrativo para as empresas integradas a esses arranjos. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) representa o 

principal banco de desenvolvimento do país, na captação e aplicação de recursos de longo 

prazo para financiamento dos investimentos produtivos, de maneira direta (financiamentos 

concedidos pela própria instituição) ou indireta (financiamentos concedidos pelas instituições 

financeiras credenciadas, com limites para operar com recursos provenientes do BNDES). 

Atualmente são 74 instituições financeiras credenciadas, entre elas os maiores bancos 

comerciais e múltiplos do país3

                                                 
3Dados obtidos no BNDES. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br>. Acesso em: 10 jun. 2009. 

. 
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Os resultados das políticas públicas de incentivo ao financiamento dos investimentos de 

micro, pequenas e médias empresas, associado aos arranjos produtivos que buscam reduzir os 

obstáculos dessas empresas ao crédito bancário, podem ser verificados nas Tabelas 6 e7, que 

trazem uma visão da evolução da quantidade de operações e do volume financeiro 

desembolsado ao longo dos últimos dez anos. 

 

Tabela 6 – Desembolso do Sistema BNDES por porte de empresa - em R$ milhões 
Discriminação 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Micro e Pequena 829,9 1417,5 1919,0 2440,5 3438,6 3233,9 4013,9 4021,2 6048,6 9126,1 
Média 1017,9 1374,5 1562,4 2367,6 2613,0 2993,4 3767,7 4086,5 6078,7 8505,3 

Subtotal 1847,8 2792,0 3481,4 4808,1 6051,6 6227,3 7781,6 8107,7 12127,3 17631,4 
Pessoa Física 905,3 1613,6 2303,7 3529,1 3971,7 6351,1 3880,3 3009,6 3939,2 4214,8 

Total 2753,1 4405,6 5785,1 8337,2 10023,3 12578,4 11661,9 11117,3 16066,5 21846,2 
Fonte: BNDES (2009) 

 

Tabela 7 – Número de operações desembolsadas pelo BNDES por porte. 
Discriminação 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Micro e Pequena 11988 15367 14912 18932 26957 20406 29312 39366 69318 99339 
Média 3189 3914 4611 5229 6119 6708 8391 9681 16428 22431 

Subtotal 15177 19281 19523 24161 33076 27114 37703 49047 85746 121770 
Pessoa Física 39412 78835 117302 93410 63410 101260 70966 61052 100243 58088 

Total 54589 98116 136825 117571 96486 128374 108669 110099 185989 179858 
Fonte: BNDES (2009) 

 

No que se refere à distribuição dos recursos do BNDES por região geográfica, a Tabela 

8 mostra que, assim como no crédito bancário em geral, observa-se uma concentração nas 

regiões economicamente mais avançadas. 

 

Tabela 8 – Desembolso Anual BNDES - micro, pequenas e médias empresas, por região 
Região 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Norte 94,8 137,1 143,2 312,6 331,4 389,3 484,0 432,2 690,8 809,0 
Nordeste 457,2 623,1 677,9 978,2 867,6 922,5 996,7 984,3 1512,1 2090,0 
Sudeste 1070,5 1792,0 2356,9 2878,8 3604,9 3781,5 4689,9 5234,6 7260,3 8904,1 
Sul 780,6 1266,5 1886,0 2812,8 3450,5 4625,9 3851,2 3238,6 4847,4 7525,6 
Centro-Oeste 349,8 586,9 721,1 1354,9 1769,0 2859,2 1640,2 1227,7 1755,8 2517,5 

Total 2752,9 4405,6 5785,1 8337,3 10023,4 12578,4 11662,0 11117,4 16066,4 21846,2 
Fonte: BNDES ( 2009) 

 

Além das linhas disponibilizadas pelo BNDES, os arranjos produtivos do agronegócio 

contam, ainda, com linhas de financiamento disponibilizadas por fundos constitucionais de 
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desenvolvimento, tais como o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(FCO) e o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE). No Quadro 1, 

pode-se observar as características, prazos e custos de linhas utilizadas nos financiamentos 

vinculados a arranjos produtivos no agronegócio. As informações confirmam a atratividade 

dessas linhas, quando considerados os custos envolvidos e os prazos para 

amortização/liquidação, sendo que os arranjos produtivos buscam reduzir os obstáculos de 

acesso a tais créditos. 
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Quadro 1: Linha de Financiamentos 
Modalidade Prazos de amortização/liquidação Encargos Previstos 

BNDES 
Automático 
Agropecuário 

Unidade de produção: 12 anos, incluídos 03 
semestres de carência // Unidade WTF: 
12anos, incluídos 2 semestres de carência. 

Taxas para produtores rurais PF: TJLP+ 
Rem. Básica do BNDES 0,9% a.a + Spread 
de risco. 

BNDES 
Moderagro 8 anos incluídos 02 semestres de carência 6,75%  Efetivos a.a. (incluído spread da 

instituição repassadora de 3% a.a.) 
BNDES 
Moderagro 8 anos incluídos 02 semestres de carência 6,75% Efetivos a.a. (incluído spread da 

instituição repassadora de 3% a.a.) 
BNDES 
Moderagro 8 anos incluídos 02 semestres de carência 6,75% Efetivos a.a. (incluído spread da 

instituição repassadora de 3% a.a.) 
BNDES 
Moderagro 8 anos, com 01 semestre de carência 6,75% Efetivos a.a. (incluído spread da 

instituição repassadora de 3% a.a.) 
PRONAF 
Agricultura 
Familiar 

8 anos, com 01 semestre de carência De 1,0  a 5,0 a.a % de acordo com o valor da 
operação  

PROGER 
RURAL 8 anos, com 01 semestre de carência Demais fontes: taxa efetiva de juros de 

6,25%a.a.  

FCO RURAL 
10 anos pra máquinas e equipamentos e 12 
anos para as demais inversões, incluídos 12 
trimestres de carência 

Taxas efetivas de juros de 5,0% a.a. a 8,5% 
a.a, dependendo das características e do porte 
do produtor. 

FCO RURAL 
10 anos pra máquinas e equipamentos e 12 
anos para as demais inversões, incluídos 12 
trimestres de carência 

idem acima 

FCO RURAL 
10 anos pra máquinas e equipamentos e 12 
anos para as demais inversões, incluídos 12 
trimestres de carência 

idem acima 

FCO RURAL 

12 anos, incluídos 12 trimestres de carência, 
para obras civis e 10 a nos, incluídos 12 
trimestres de carência para equipamentos e 
outros investimentos 

idem acima 

FCO RURAL 10 anos, incluídos 04 trimestres de carência idem acima 

FCO RURAL 
obras civis: 12 anos, incluídos 02 semestres 
de carência; máquinas e equipamentos: 10 
anos, incluídos 02 semestres de carência 

idem acima 

FCO RURAL 

obras civis/licenciamento ambiental: 12 
anos, incluídos 02 semestres de carência e; 
máquinas e equipamentos: 10anos, incluídos 
02 semestres de carência 

idem acima 

FCO RURAL 
obras civis: 12 anos, incluídos 02 semestres 
de carência; máquinas e equipamentos: 10 
anos, incluídos 02 semestres de carência 

idem acima 

FCO RURAL 

obras civis: 12 anos, incluídos 02 semestres 
de carência; máquinas e equipamentos e 
outros investimentos: 10 anos, incluídos 02 
semestres de carência 

idem acima 

FCO RURAL 
Obras civis: 12 anos, incluídos 06 semestres 
de carência //Maq e equip: 10 anos, 
incluídos 06 semestres de carência 

idem acima 

Fonte: Banco do Brasil (2009) 

 

A Figura 1 mostra um exemplo de fluxo operacional envolvendo um arranjo produtivo 

no segmento de avicultura de corte, com a presença direta de uma instituição financeira: 
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Figura 1: Fluxo Operacional 

Fonte: O autor 

 

1. Empresa integradora seleciona e encaminha os dados da unidade integrada à 

Agência Centralizadora do convênio, que realiza pesquisas cadastrais e verifica 

a possibilidade de análise da proposta, sob o aspecto operacional; 

2. Sendo o produtor (integrado) cliente de outra Agência, a Agência Centralizadora 

consulta a Agência de Relacionamento da unidade integrada; 

3. Agência Centralizadora autoriza ou não a empresa integradora a apresentar o 

processo da unidade integrada para estudo; 

4. A integradora apresenta à Agência Centralizadora o projeto de investimento 

(feito com base em “projeto modelo”, previamente analisado e aprovado pela 

área de crédito) e a documentação para estudo; 
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5. Agência Centralizadora confere a documentação, com base em lista de 

documentos previamente definida, encaminha o processo ao suporte operacional 

centralizado, para estudo, e informa a Agência de Relacionamento. Caso 

necessário, aciona o Assistente Técnico Rural, concomitantemente; 

6. O suporte operacional centralizado verifica a conformidade do projeto 

apresentado, em relação ao “projeto-modelo” aprovado previamente, quanto ao 

valor orçado, valor do financiamento, prazo, encargos financeiros, receitas 

projetadas e capacidade de pagamento, registrando tal conformidade e 

informando a Agência de Relacionamento; 

7. O suporte operacional centralizado solicita a revisão do limite de crédito à Área 

de Crédito. Caso a proponente não possua limite de crédito aprovado no Banco, 

a Agência de Relacionamento inicia processo para análise e deferimento de 

limite de crédito, junto à Área de Crédito; 

8. A Área de Crédito analisa e/ou revisa o limite de crédito; 

9. O suporte operacional centralizado efetua o estudo da operação, elabora o 

instrumento de crédito e encaminha o processo pronto para deferimento e 

contratação à Agência de Relacionamento; 

10. A Agência de Relacionamento defere a operação, se de sua alçada, ou 

encaminha para a instância competente, detentora de alçada para tal; 

11. A Agência de Relacionamento contrata e libera o financiamento. 

 

Apesar de todos os esforços desenvolvidos, tanto dos entes públicos quanto dos entes 

privados, no intuito de ampliar o acesso ao crédito bancário para as empresas que atuam no 

país, particularmente as de menor porte, alguns estudos recentes continuam indicando que os 

recursos próprios representam sua principal fonte de financiamento. Essa é a conclusão, por 

exemplo, do trabalho desenvolvido por Ribeiro (2006), cujas evidências obtidas sugerem que 

a maior fonte de financiamento das empresas não está no crédito proveniente do setor 

financeiro, além do que ressalta o baixo desenvolvimento do mercado de capitais nacional, o 

que corrobora os estudos que indicam que o autofinanciamento continua sendo uma das 

principais alternativas para os investimentos produtivos. 
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2.3 DESEMPENHO PRODUTIVO E O CRÉDITO 

 

 

2.3.1 O Desempenho Produtivo 

 

 

Lorino (1996 apud MARTINS, 1999) ressalta que o conceito de desempenho produtivo 

vem se adaptando às novas demandas de mercado, que surgiram como desafios nas últimas 

décadas. Entre essas demandas, destaca-se o aumento da qualificação dos empregados e a 

personalização dos produtos com aumento das características ofertadas ao cliente – qualidade, 

rapidez de entrega, personalização, etc. Elas são fruto do aumento da complexidade e da 

aceleração do surgimento das novas tecnologias de produto e processo e da segmentação do 

mercado, respectivamente. Essas novas demandas não fazem parte das suposições do modelo 

clássico fordista/taylorista e que teriam como suposições: mercados consumidores em franco 

crescimento com baixo nível de competição, produtos estáveis (longo ciclo de vida), 

tecnologias consolidadas e pouco dinâmicas, constante incorporação de novos contingentes de 

mão de obra e expansão dos mercados de trabalho. Ou seja, os ambientes interno e externo 

das organizações, até o final da década de 60, seriam basicamente estáveis e previsíveis. 

Adaptando-se a essas tendências, o estudo de cadeias produtivas se inseriu em um 

contexto de reestruturação, buscando novas bases de competitividade e rentabilidade, em 

função do esgotamento do padrão de crescimento da trajetória tecnológica vigentes até 

meados dos anos 70, reestruturação que estava apoiada na adoção de elevados padrões 

tecnológicos, novas formas de organização e gerenciamento, novas estratégias e 

implementação de políticas de sustentação e fomento (SOUZA; PEREIRA, 2002). 

No segmento agroalimentar já é possível identificar setores em que se decide pela 

participação em arranjos produtivos envolvendo as atividades de matéria-prima, produção, 

comercialização, distribuição e oferta aos consumidores finais. As soluções para os aspectos 

competitivos de seus produtos ganham, então, perspectivas a partir da percepção da 

interdependência dos diversos integrantes envolvidos, que passa a ser mais bem 

compreendida quando avaliada sob forma de um sistema produtivo e se estruturam nas 
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denominadas cadeias produtivas agroindustriais (ZYLBERSZTAJN, 1992 apud SOUZA; 

PEREIRA, 2002). 

Conforme Araújo (et al. 2008), a cadeia produtiva da avicultura de corte é, 

provavelmente, uma das cadeias produtivas brasileiras com maior nível de coordenação, o que 

lhe confere grande competitividade no mercado mundial. Embora os autores destaquem que 

nessa cadeia a busca da vantagem competitiva, por si só, acaba sendo sobreposta pela 

necessidade de coordenação de todo o sistema, da indústria de insumos até o consumidor 

final, o que se percebe é que a estruturação do arranjo produtivo representa uma fonte de 

vantagem competitiva, independentemente das iniciativas isoladas de seus participantes. 

Tanto que, no mesmo estudo, os autores apresentam um pronunciamento da Associação 

Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango (ABEF), de 2004, de que o processo 

coordenado verticalmente assegura, para a cadeia produtiva da avicultura de corte, baixo 

custo de produção, tecnologia, qualidade e inovação no processo produtivo, conferindo 

vantagens competitivas às empresas e sendo responsável pelas conquistas brasileiras, tanto no 

mercado interno quanto no externo. 

Dessa forma, parte considerável das atividades primárias da Cadeia de Valor dos 

aviários (logística externa, marketing e vendas e serviços) deixa de ser aspecto relevante na 

estratégia dessas empresas, sendo que as operações se concentram fortemente no manejo, cuja 

eficiência influencia o nível de remuneração paga pelas integradoras. Isso fica claro quando se 

observa a afirmação de Nogueira e Zylbersztajn (2003), sobre a conversão alimentar e a 

mortalidade como parâmetros de índice de eficiência, utilizados para a definição dos 

pagamentos realizados pelos lotes de aves entregues às integradoras.  

 

 

2.3.2  O Crédito e o Desempenho Produtivo 

 

 

O argumento central para uma relação positiva entre os setores produtivo e financeiro 

baseia-se na idéia de que as instituições e os mercados financeiros têm, como função última, 

drenar e minimizar os custos de transação e de informação inerentes a qualquer atividade de 

troca. Prover serviços financeiros envolve diferentes custos, tais como pesquisa de projetos 
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rentáveis, acompanhamento da situação patrimonial das empresas e elaboração de 

mecanismos de redução de risco, que se não ficassem a cargo dos intermediários financeiros 

que, ao se especializarem nessa atividade, adquirem expertise e obtêm ganhos de escala e de 

escopo, deveriam ser encargo dos investidores individuais (REICHSTUL; LIMA, 2005). 

Porém, é certo que para as empresas, o fornecimento e a gestão do crédito a clientes e a 

fornecedores representam uma fonte de receitas e resultados, sendo que naqueles segmentos 

em que as margens comerciais são extremamente estreitas (segmento varejista, por exemplo), 

a concessão de crédito pode representar uma importante fonte de receita e de resultado, 

substituindo, não raramente, as receitas e resultados provenientes da operação comercial. 

Rajan e Zingales (1998) destacam que uma ampla literatura, desde Schumpeter (1911), 

enfatiza uma influência positiva entre o setor financeiro e o desenvolvimento das nações, 

citando, como exemplo, estudo empírico desenvolvido por Goldsmith (1969), com dados de 

35 países, que concluiu que existe uma forte relação entre o desenvolvimento financeiro e o 

econômico, durante as décadas analisadas. Levine (1997) reforça que inúmeros estudos 

demonstram que existe uma relação positiva entre eles, embora ainda não existam estudos 

conclusivos sobre a causalidade envolvendo o mercado financeiro e o desenvolvimento 

econômico. Studart (1993) desenvolve uma abordagem comparativa entre a visão keynesiana 

e a visão pós-keynesiana, destacando que, na visão pós-keynesiana, o sistema financeiro tem 

um papel no crescimento econômico que ultrapassa a mera alocação de recursos poupados 

pelas unidades familiares. Nesse caso, à medida que um sistema bancário minimamente 

desenvolvido cria as condições de independência do financiamento em relação a depósitos 

prévios, as decisões concernentes ao volume de crédito bancário representariam (e não as 

poupanças individuais) o limite financeiro ao financiamento do investimento. 

No que concerne à decisão pela fonte alternativa de investimento, Ribeiro (2006) relata 

que desde o final dos anos 80 uma considerável literatura empírica tem confirmado a 

importância da disponibilidade de fundos internos nas decisões de investimentos das firmas. 

Tais evidências seriam implicações dos problemas de assimetria informacional no 

funcionamento do mercado de capitais, o que resultaria no maior curso do financiamento 

externo em relação ao financiamento com recursos próprios. Para o caso das firmas 

brasileiras, embora ainda existam poucas evidências sobre o tema, dois trabalhos empíricos 

recentes, aparentemente com a mesma base de informações, teriam chegado a resultados 

similares. 
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O trabalho de Ribeiro (2006) sugere alguns obstáculos à tomada de recursos externos, 

no caso brasileiro, que se somam àqueles já incluídos na literatura internacional, entre eles: o 

alto custo e o caráter predominantemente de curto prazo dos empréstimos bancários, a 

priorização das atividades relacionadas ao financiamento da dívida pública, em detrimento à 

intermediação de recursos no setor produtivo e ao baixo volume de emissões primárias nos 

mercados de títulos privados e ações. 

Diante do exposto, pode-se encaminhar algumas considerações, acerca da importância e 

relação existente entre o sistema financeiro (e, particularmente o crédito bancário) e o 

financiamento do setor produtivo. Se, por um lado, a literatura apresenta inúmeras evidências 

de que a presença de um sistema financeiro evoluído apresenta relação positiva com o 

crescimento econômico, por outro lado diversos estudos apontam para a predominância da 

utilização de fontes internas de recursos, particularmente quando se trata de micro e pequenas 

empresas, em detrimento das alternativas apresentadas pelas fontes externas. No entanto, as 

evidências levantadas pelos diversos estudos acessados sugerem que essa predominância está 

mais associada a restrições e obstáculos presentes no sistema financeiro do que propriamente 

a uma opção estratégica por parte das firmas. 

Tais evidências fortalecem a visão de que estruturas e arranjos funcionais que incluam 

em seu escopo elementos facilitadores para a tomada de crédito em condições adequadas para 

os investimentos produtivos poderiam contribuir para uma alteração na composição dos 

fundos de financiamento dos mesmos. 

 

 

2.3.3  Avaliação do Desempenho Produtivo na Avicultura de Corte 

 

 

O que você mede é o que você domina. Os executivos entendem que os sistemas de 

medidas de suas organizações afetam intensamente o comportamento de gestores e 

empregados. Com essa frase, Kaplan e Norton (1992) destacam uma abordagem que defende 

a importância de que a gestão organizacional conte com medidas de desempenho de seus 

diversos indicadores estratégicos, com vistas a alcançar a excelência no processo de controle e 

indução. Os autores ainda destacam que medidas isoladas não são capazes de indicar 
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objetivos claros de desempenho ou a atenção adequada em áreas críticas do negócio. Os 

gestores desejam uma apresentação equilibrada de medidas financeiras e operacionais. 

Medir é importante. Kaplan e Norton (1997) afirmam o que não é medido não é 

gerenciado (If you can’t measure it you can’t manage it). O sistema de indicadores afeta 

fortemente o comportamento das pessoas, dentro e fora das empresas.  

Em arranjos produtivos, os gestores devem buscar medidas financeiras e qualitativas 

que permitam a visão ampla e sistêmica da cadeia produtiva, bem como a análise particular de 

cada elo, sendo que o êxito é decorrente de uma coordenação adequada das atividades que 

compõem a cadeia de fornecedores, para criar valor para os consumidores, enquanto 

melhoram a lucratividade de todos os elos da cadeia (ANDERSON; BRITT; FAVRE, 2002). 

Nos arranjos produtivos envolvendo a avicultura de corte existem diversos controles 

internos que influenciam a remuneração do integrado, tais como o controle de temperatura, 

controle de água, consumo de ração, controle de mortalidade e controle de roedores 

(PEREIRA; CSILLAG, 2003). 

Enquanto as empresas da era industrial mantinham seus clientes e fornecedores a uma 

distância segura, a tecnologia da informação permite que as empresas, atualmente, integrem 

os processos de suprimento, produção e entrega. Assim, um sistema integrado, desde os 

pedidos dos clientes até os fornecedores de matéria prima, permite que todas as unidades 

organizacionais formadoras da cadeia de valores obtenham grandes melhorias no que diz 

respeito a custo, qualidade e tempo de resposta (KAPLAN; NORTON, 1997) 

A análise de desempenho produtivo dos aviários, na ótica das empresas integradoras, 

concentra-se em três fatores, extremamente relevantes no ambiente da integração: a) o peso 

médio dos frangos, indicador que demonstra a capacidade de geração de matéria-prima que o 

aviário pode proporcionar à produção desenvolvida pela integradora; b) o índice de 

mortalidade, que, aliado ao peso médio, permitem, ainda, avaliar a razoabilidade do esforço 

de logística para a entrega e retirada das aves, uma vez que de nada adiantaria, para efeito de 

desempenho, um peso médio bastante elevado, se o índice de mortalidade no lote superasse os 

parâmetros de razoabilidade fixados como objetivo, no âmbito da integração; e c) o índice de 

eficiência na conversão alimentar, sendo que a principal razão para sua inclusão na análise do 

desempenho produtivo do aviário se situa no fato de que a ração representa 70% do custo do 

frango vivo, antes de ser abatido (PEREIRA; CSILLAG, 2003). 
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O quadro a seguir apresenta os principais indicadores de desempenho em cada elo da 

cadeia produtiva na avicultura de corte no Brasil: 

 

Quadro 2: Desempenho em cada elo da cadeia produtiva na avicultura de corte no Brasil 
Elo Indicadores chave 

Granja de recria Biosegurança; Peso médio; Uniformidade; Mortalidade, Conversão Alimentar, 

Atendimento Técnico 

Granja de Produção Bioseguranca; Peso Médio; Uniformidade; Mortalidade; Conversão Alimentar; 

Ovos trincados; Ovos quebrados; Produção; Eclosão; Atendimento Técnico 

Incubatório Biosegurança; Contaminação área; Contaminação ovo; Eclosão 

Aviários Peso médio; Produtividade; Mortalidade; Conversão Alimentar 

Abate/Corte Estoque; Aproveitamento das partes; Custo de Produção 

Processamento Custo; Estoque; Confiabilidade de entrega; Qualidade; Atendimento demanda 

Armazenagem Custos diretos; Estoque; Vida útil do produto; Frota 

Distribuidor Giro do produto; Tempo de entrega; custo 

Fonte: Pereira e Csillag (2004) 

 

Como forma de se avaliar objetivamente o desempenho produtivo nos aviários e, com 

base nos parâmetros presentes na literatura e ratificados na pesquisa exploratória, buscou-se 

identificar, a partir de duas fontes, alternativas para a definição do Índice de Eficiência 

Produtiva. 

De acordo com Torres et al. (2003), o índice europeu de eficiência produtiva pode ser 

determinado pela fórmula abaixo: 

a) Cálculo do índice europeu de eficiência produtiva4

 

           F.P. = Gmd X Vb X EA X 100 (1) 

 

Sendo: 

                     

: 

  

         Vb = viabilidade (%) = 100 – (%) mortalidade;  

           

                                                 
4 Torres et al (2003) 
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         Conversão alimentar= Consumo de ração/peso do animal 

Substituindo os termos na fórmula geral, temos que: 

 

   IEP =           (Peso Vivo)2        X        VB

b) Índice de Eficiência Produtiva

  X 100              (2) 

                    Consumo de ração X Idade   

 

Stringuini (2006) define o caminho para a definição do Índice de Eficiência Produtiva 

(IEP), conforme fórmula abaixo: 

 
5

 

                  IEP  =         

 

Peso Vivo           X            Vb

 

                 IEP  =        

       X    100      (3) 

                                   Idade X Conversão alimentar 

 

     Substituindo os termos da fórmula, temos: 

(Peso Vivo)2       X       VB

Kaplan e Norton (1997) defendem que um bom balanced scorecard 

     X  100           (4) 
                                   Consumo de ração X Idade 

    

As fórmulas anteriores demonstram que, independentemente da fonte acessada, a 

proposta para o cálculo do desempenho produtivo foi a mesma. 

 

6

                                                 
5 Stringhini, 2006. 
6 Sistema de medidas idealizado por Roberto S. Kaplan e David P. Norton, que mede o desempenho 
organizacional sob quatro perspectivas equilibradas: financeira, do cliente, dos processos internos das empresas e 
do aprendizado e crescimento (KAPLAN e NORTON, 1997).  

 deve conter uma 

combinação de medidas de resultado e vetores de desempenho, tendo em vista que as medidas 

de resultado, isoladas, sem os vetores de desempenho, não comunicam a maneira como os 

resultados são alcançados, além de não oferecerem uma visão clara quanto à eficácia da 

estratégia. 
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Optou-se, no presente estudo, por se buscar dados e informações que permitisse uma 

análise de desempenho dos arranjos estudados, tanto do ponto de vista do IEP (Índice de 

Eficiência Produtiva) quanto do ponto de vista das percepções dos gestores dos aviários, de 

maneira a ampliar a capacidade de se extrair conclusões e testar as hipóteses formuladas.



3 CARATERIZAÇÃO DO OBJETO DO ESTUDO 

 

 

3.1 A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE AVICULTURA DE CORTE 

 

 

A avicultura é um setor de grande dinamismo e importância econômico-social. O 

consumo da carne de frango vem se colocando em elevados patamares em todo o mundo, em 

função de mudanças nos hábitos de consumo. Novos mercados foram surgindo, aquecendo a 

economia dos países produtores. Conforme consta no relatório anual de 2007 da ABEF, que 

acompanha a produção mundial de carnes de frango, o United States Department of 

Agriculture (USDA) divulgou que o crescimento do consumo de frango no ano de 2006 foi de 

3,25%, passando de 58,2 para 60,09 milhões de toneladas. O Brasil é líder absoluto nas 

exportações mundiais de frango desde 2004 (THOMAS; SULZBACH; HOFER, 2007). 

A avicultura sofreu transformações tecnológicas que atingiram o processo produtivo em 

nível mundial. A introdução destas mudanças no Brasil se deu via importações, 

principalmente de novas linhagens e equipamentos, que provocaram profundas mudanças na 

estruturação interna da atividade, deixando de ser desenvolvida da forma rudimentar, isto é, 

basicamente restrita aos pequenos produtores, que criavam as aves soltas ou em galinheiros de 

fundo de quintal, apenas para o consumo próprio e eventuais vendas do excedente (aves e 

ovos), para entrar numa fase altamente industrializada. Assim, ao mesmo tempo em que se 

introduziram essas novas linhagens, foram estruturados novos “galinheiros” (galpões) que 

passaram a atender a padrões e dimensões tecnicamente recomendados para o confinamento 

das aves, exigindo o emprego de novos métodos de manejo, alimentação, vacinas e 

equipamentos e onde o produtor não tem mais contato direto com o mercado. A Tabela 9 

exemplifica essas transformações tecnológicas, mostrando a evolução mundial do rendimento 

do frango de 1930 a 2001, onde é possível verificar uma drástica redução na idade de abate, o 

aumento no peso do frango da ordem de 49,33% e a redução da taxa de conversão alimentar 

(relação entre o kg de ração e o kg de frango vivo) de 50,86%. A partir de 1970 verificou-se 

um aumento na produção brasileira de carne de aves, superando a produção de carnes 

tradicionais, especialmente a bovina. Hoje, a carne de frango representa mais de 90% do 

comércio de carne de aves no mundo. Segundo a FAO (1994), desde 1990 o número mundial 
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de aves aumentou cerca de 36%, enquanto que as demais espécies tiveram um incremento 

mais modesto: bovinos 3%, suínos 5% (DINTEN, 2005). Os dados demonstram a evolução 

ocorrida no rendimento do frango de corte nas últimas décadas, elevando substancialmente o 

peso e reduzindo significativamente a idade de abate, com consideráveis ganhos na conversão 

alimentar. 

Tabela 9 – Evolução mundial do rendimento do frango de corte - 1930/2001 
Anos Peso Frango (g) Conversão Alimentar Idade (dias) 
1930 1500 3,50 105 
1940 1550 3,00 98 
1950 1600 2,50 70 
1960 1600 2,00 56 
1970 1600 2,00 49 
1980 1700 2,00 49 
1984 1860 1,98 45 
1989 1940 1,98 45 
1990 2000 1,90 45 
2001 2240 1,78 41 

Fonte: DINTEN (2005) 
 

Artigo publicado pela revista Avicultura Industrial (2006) ratifica o nível de evolução no 

setor de Avicultura de Corte nas últimas décadas, conforma tabela abaixo: 

        Tabela 10 – Evolução mundial na Avicultura de Corte – 1925/2005 

Ano Peso Vivo Conversão Mortalidade Idade 
Kg Alimentar(kg/ração) (Dias) 

1925 1,0 4,7 18 112 
1945 1,4 4,0 10 84 
1965 1,6 2,4 6 63 
1985 1,9 2,0 5 49 
2005 2,4 1,7 4 42 
Fonte: The world chicken meat industry 1984 to 2004 apud Palhares, 2005 

As regiões Sul e Sudeste são as que apresentam maior consumo, concentrando os grandes 

abatedouros nacionais, devido ao excedente de oferta de matéria-prima (soja e milho) e à 

existência de pequenas propriedades avícolas. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

respondem por 64% da produção nacional (THOMAS; SULZBACH; HOFER, 2007). 

No que diz respeito à participação do consumo em relação à renda, percebe-se que as 

despesas com aves e ovos no orçamento familiar caíram acentuadamente entre 1987 e 1996, 

estabilizando-se a partir desse período. Conforme dados da Pesquisa de Orçamento Familiar 

(IBGE), o percentual das despesas com aves e ovos em 1987 correspondia a 5,5% da renda 

familiar. Em 1996, essa relação era de 4,8% enquanto que em 2003 a relação era de 4,72%. 

Em relação ao consumo doméstico por habitante, conforme dados divulgados pela ABEF, em 
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1989 o consumo anual era de 12,73 kg/habitante, enquanto que em 2006 o consumo anual já 

era de 35,68 kg/habitante. O crescimento expressivo do consumo por habitante pode ser 

explicado por diversas razões, entre elas a agregação tecnológica ao processo produtivo, a 

expansão dos modelos de integração na indústria e a redução de custo/preço que essas 

alterações provocaram no setor. De acordo com Vieira Junior, Lima e Belik (2006), a 

avicultura brasileira tem uma excelente posição no cenário internacional e, segundo o USDA, 

o Brasil é o produtor que possui o menor custo de produção no mundo. 

Com base nos dados e informações acima, é possível afirmar que a indústria avícola 

brasileira mudou de patamar nas últimas décadas, impulsionada, particularmente, pela 

introdução de novas tecnologias produtivas e pelas mudanças nos arranjos produtivos, em 

relação aos quais os modelos de integração exerceram papel primordial, migrando esse setor 

do processo artesanal para o processo industrial, o que levou essa indústria aos níveis mais 

eficientes e sofisticados existentes no mundo. 

 

 

3.2 A INTEGRAÇÃO NA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE AVICULTURA 

 

 

Os primeiros indícios da integração no setor no Brasil ocorreram no início da década de 

60. De acordo com Castro Júnior (2003) a partir do início dos anos 60, surgiu no sul do país, 

uma avicultura integrada contratualmente. Esta estratégia de integração conduziu as empresas 

a algumas vantagens como, por exemplo, ganho de qualidade na matéria prima, abastecimento 

constante, redução dos custos industriais nas operações de abate, padronização da carcaça, 

dentre outras. A carne de frango, no decorrer dos anos, deixou de ser uma carne nobre 

destinada exclusivamente às classes superiores; hoje esse alimento está difundido por todas as 

classes, sendo inclusive fruto de marketing político. Além da melhoria de consumo interno, a 

produção nacional atende ao mundo com grande dinamismo e qualidade, fazendo do Brasil 

um dos maiores exportadores de carne de frango do mundo. Especialistas da área dizem que é 

a grande integração do setor que permitiu esse avanço (VIEIRA JR; LIMA; BELIK, 2006). 

Na avicultura brasileira, o arranjo institucional dominante para o suprimento de frangos 

aos processadores tem sido o contrato de parceria com produtores, que surgiu no início dos 
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anos 60 no Oeste de Santa Catarina. Nessa estrutura, os processadores oferecem insumos e 

assistência técnica durante o processo de manejo e engorda, tendo preferência na aquisição 

dos frangos em peso de abate. Os produtores são responsáveis pelas instalações e 

equipamentos das granjas e pelo manejo, comprometendo-se a entregar os frangos para o 

processador. O pagamento dos lotes é feito de acordo com índices de eficiência do produtor 

no manejo, como conversão alimentar ou mortalidade (NOGUEIRA; ZYLBERSZTAJN, 

2003) 

Um importante impulso da atividade avícola no Brasil se deu em 1963, quando foram 

instaladas nove filiais de empresas oriundas dos Estados Unidos, que trouxeram consigo 

linhagens de avós para a produção de matrizes, até então importadas desse país. Cabe ressaltar 

que, nos Estados Unidos, era difundida a prática na produção de frangos geneticamente 

controlados, colocando-os como principais produtores de carne avícola naquele período. 

Dentro do complexo brasileiro de carnes, a avicultura de corte foi o segmento que apresentou 

o maior crescimento, principalmente nas duas últimas décadas. Isso decorre dos ganhos de 

produtividade em função de incrementos de tecnologia e das alterações nas escalas de 

operações, tanto na etapa produtiva como na de processamento e da substituição das formas 

produtivas tradicionais de exploração da produção de carne de frango pelo modelo de 

avicultura industrial, o qual apresenta maior grau de especialização e profissionalismo 

(BERTOGLIO, 2006). 

A produção avícola nacional concentra-se em um sistema de integração entre produtores 

e frigoríficos. Com isso, a criação de frangos é cercada de todos os cuidados de 

biossegurança, além de completa assistência às granjas no que diz respeito a aspectos 

sanitários, equipamentos e alimentação. 

Com base em Araújo et al. (2008), a cadeia produtiva da avicultura de corte no Brasil 

apresenta, de maneira preponderante, a seguinte configuração: 

a) Avozeiro: é o primeiro elo da cadeia produtiva, onde ficam as galinhas avós, que 

são originadas a partir da importação de ovos das linhas avós, as quais são 

cruzadas para produzir matrizes, que, por sua vez, vão gerar os pintos comerciais 

criados para abate; 

b) Matrizeiro: segundo elo da cadeia produtiva, geralmente pertencente aos 

frigoríficos (no caso de arranjos produtivos, as empresas integradoras) é 

responsável pela originação dos ovos; 
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c) Incubatório/nascedouro: terceiro elo da cadeia produtiva, unidade que, 

normalmente, também pertence ao frigorífico, recebem os ovos para “chocá-los” 

e, na sequência do processo, repassam-nos para os nascedouros, cujo objetivo é 

dar origem aos pintos de corte, que serão encaminhados aos aviários para 

engorda; 

d) Aviários: quarto elo da cadeia produtiva, nos arranjos produtivos, constituído 

pelas unidades integradas, responsáveis pelo crescimento e engorda dos pintos 

até o ponto de abate; 

e) Frigoríficos: quinto elo da cadeia produtiva, também chamado de unidade 

industrial, abatedouro ou empresa integradora (no caso de arranjos produtivos), 

responsáveis pela industrialização do frango de corte e viabilização do produto 

final (frango resfriado, frango congelado, inteiro e em corte/pedaços). Algumas 

empresas integradoras também contam com operações industriais que fabricam 

pratos com componentes de frango, que, depois de embalados, são colocados no 

mercado através de distribuidores; 

f) Varejo: sexto elo da cadeia produtiva, responsável pela colocação dos produtos, 

no mercado interno ou externo, ao consumidor final. 

 

O presente estudo concentrou seu foco na relação entre o quarto e quinto elos da cadeia 

produtiva, ou seja, no relacionamento entre os aviários (unidades integradas) e os frigoríficos 

ou unidades industriais (empresas integradoras). 

De acordo com Nogueira (2003), na configuração mais comum do contrato adotado na 

indústria avícola brasileira, o processador (integradora) fornece ao produtor pintinhos de 

linhagens selecionadas, ração, medicamentos, nutrientes, assistência veterinária e garantia de 

compra. O produtor (unidade integrada, aviário) é responsável pelos investimentos em 

instalações e equipamentos e pela mão de obra. Ao final do ciclo de engorda, o pagamento 

dos lotes de aves varia de acordo com índices de eficiência atingidos no processo (conversão 

alimentar, mortalidade, tempo de engorda). Esse tipo de contrato elimina os custos envolvidos 

em transações de mercado, como o acompanhamento e a negociação de preço, a busca de 

compradores e as operações de logística, aspectos razoavelmente definidos no contrato. Ao se 

concentrar na atividade pecuária, o produtor se especializa e pode buscar ganhos de 
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produtividade e qualidade para o produto final — conversão alimentar, tempo de engorda e 

sanidade (NOGUEIRA, 2003 e VIEIRA JR.; LIMA; BELIK, 2006). 

Com base em Grunow, Gallon e Beuren (2006), o conteúdo abaixo demonstra a 

logística integrada de produção e industrialização, a partir de três fluxos operacionais: o 

primeiro fluxo representa a chegada dos pintinhos de um dia até a entrega das aves prontas 

para abate na respectiva plataforma. O segundo fluxo evidencia as operações que vão do abate 

das aves até a produção da carcaça de aves limpas e prontas para corte. O terceiro fluxo 

mostra as operações que vão do corte das aves, passando pela padronização, embalagem, 

armazenagem e entrega do produto para o cliente final. As informações referem-se à operação 

de integração da Seara Alimentos S.A., empresa objeto do estudo citado. 

Fluxo 1: Apresenta a interligação entre as etapas internas e externas à empresa do 

processo de produção das aves de corte para abate. Este processo ocorre junto às granjas de 

produtores terminadores integrados. Leva em consideração a quantidade, peso, tempo de 

produção, sanidade, bem estar animal, medicamentos, conforme se demonstra na Figura 2: 

 
Figura 2: Etapas internas e externas à empresa do processo de produção das aves para abate 

Fonte: Grunow, Gallon e Beuren (2006). 
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• Operações 1 e 2: os pintinhos de um dia são transferidos das incubadoras para 

serem alojados nos produtores integrados, em caminhões especiais climatizados 

(25° C), terceirizados. Estes pintinhos ficam em média 45 dias alojados nestas 

granjas até atingir o peso de abate (1,8 kg até 2,5 kg). 

• Operações 3 e 4: após o envio dos pintinhos de um dia para os integrados, a 

empresa integradora envia as rações, produzidas em suas fábricas, através de 

caminhões graneleiros terceirizados. As rações são produzidas de acordo com o 

plantel a ser alimentado: rações para matrizes, machos e rações para aves de 

corte. Além das rações, a empresa integradora também adquire de fornecedores 

os medicamentos e vacinas, que são aplicados nos animais alojados nas granjas. 

O produtor tem responsabilidade pela aquisição de maravalha, descarga dos 

pintinhos de um dia, carga das aves terminadas, mão-de-obra para o trato, 

limpeza e desinfecção, controle integrado de pragas, energia elétrica, água, gás 

ou lenha e outros. 

• Operações 5 e 6: após o período de crescimento das aves, que dura de 38 a 45 

dias, as mesmas são colocadas pelos produtores integrados e seus auxiliares em 

gaiolas plásticas (média de 8 cabeças em cada caixa), após são colocadas sobre 

os caminhões terceirizados, que fazem o transporte até a plataforma de abate. 

• Operação 7: quando as aves chegam à plataforma de abate, é encerrado o 

processo de produção da matéria-prima viva, isto é, todos os custos de produção 

já estão embutidos nos animais vivos, inclusive a remuneração do parceiro 

produtor. 

 

É de responsabilidade da equipe técnica da integradora a orientação aos parceiros 

quanto à criação das aves, tanto no que diz respeito às instalações, manejos, condições 

sanitárias e meio-ambiente. São fornecidas orientações técnicas a cada parceiro, sendo que as 

visitas técnicas acontecem conforme necessidade identificada pela equipe técnica ou 

solicitação do parceiro. 
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Fluxo 2: Concluída a fase de produção das aves para abate, o próximo passo é dentro do 

abatedouro, que vai da plataforma de abate até a embalagem, armazenagem e distribuição 

para os clientes no mercado interno e mercado internacional, conforme Figura 3.  

 
Figura 3: Processo de industrialização 

Fonte: Grunow, Gallon e Beuren, (2006) 

 

• Operações 1 e 3: as aves vivas, que estão na plataforma de abate, são transferidas para 

a sala de abate, onde é feita a sangria, escaldagem, depenação, limpeza, evisceração, 

separação e limpeza dos miúdos, com utilização de insumos fornecidos por terceiros e 

também próprios, originando como produto, nesta fase, a carcaça, completa, 

eviscerada e limpa.  

• Operação 2: as operações de abate são acompanhadas integralmente pela equipe de 

veterinários e ajudantes do Serviço de Inspeção Federal (SIF). 

• Operação 4: após o encerramento do abate é realizada a higienização da sala de abate, 

com produtos adquiridos de fornecedores. Nesta fase também é efetuado o tratamento 

de efluentes e o processamento das vísceras, penas e resíduos na FFO (Fábrica de 

Farinhas e Óleos) e a limpeza final das carcaças das aves abatidas.  

 

Fluxo 3: Após o término da primeira etapa da industrialização, que compreende o abate das 

aves, ocorre a segunda etapa deste processo na agroindústria. A Figura 4 mostra, ainda no 
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processo de industrialização na agroindústria, a segunda etapa, que vai desde o corte das aves 

até a entrega do produto ao cliente final. 

 
Figura 4: Processo de industrialização na agroindústria 

Fonte: Grunow, Gallon e Beuren, (2006) 

 

• Operação 1: durante o processo de abate e corte ocorre a supervisão e o 

acompanhamento gerencial de todas as operações, além do controle da 

qualidade. Após o abate, inicia-se o processo de corte e separação das aves em 

partes, de acordo com pedidos dos clientes. 
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• Operação 2: após encerrado o processo de corte é realizada a padronização do 

peso dos produtos, embalagem e envio para congelamento. Os produtos 

resfriados são transferidos para estocagem nas câmaras de produtos resfriados. 

• Operações 3 e 4: nestas fases termina o processo produtivo, isto é, os produtos 

estão prontos para serem entregues aos clientes. Inicia-se a logística de 

distribuição, através dos transportadores terceirizados, com a finalidade de 

entregar os produtos para os clientes. (GRUNOW; GALLON; BEUREN, 2006). 

 

 



4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

 

4.1  MODELO DE PESQUISA 

 

 

Para responder ao problema de pesquisa formulado e atingir os objetivos deste estudo, a 

pesquisa se apoiou no modelo representado pela Figura 5. O modelo previu o estudo de dois 

arranjos produtivos, correspondentes a duas empresas integradoras (ou frigoríficos) sendo um 

que conta com a intermediação direta de uma instituição financeira, provendo linhas de 

financiamento para a viabilização dos investimentos realizados nos aviários e; outro que não 

conta com essa intermediação. Nesse último caso, as unidades integradas (ou produtores 

rurais avícolas) devem recorrer, individual e isoladamente, às instituições financeiras, se 

optarem por buscar linhas de financiamento bancário para a realização dos investimentos 

previstos. A pesquisa buscou avaliar os três construtos definidos (acesso ao crédito bancário 

para financiamento dos aviários, aspectos relativos aos investimentos realizados no processo 

produtivo e desempenho produtivo) e suas respectivas variáveis identificadas, nos dois 

arranjos produtivos no intuito de analisar os impactos que a intermediação da instituição 

financeira poderia ter, ao se fazer diretamente presente na integração produtiva. 

 

 
Figura 5: Modelos de Integração 

Fonte: O Autor 
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[M1] – Integração 1 (ou arranjo produtivo) que não conta com a participação direta de 

   uma instituição financeira 

[M2] – Integração 2 (ou arranjo produtivo) que conta com a participação direta de uma 

   instituição financeira. 

 

C – Acesso a crédito bancário para financiamento das atividades produtivas 

I – Aspectos relativos aos investimentos realizados no processo produtivo 

D – Desempenho produtivo 

 

 

4.2 ESCOLHA DO SEGMENTO E DAS EMPRESAS INTEGRADORAS 

 

 

A escolha do segmento para o desenvolvimento do estudo levou em consideração 

algumas premissas entendidas como relevantes para a qualidade da pesquisa e de seus 

resultados. 

Num primeiro plano, optou-se por um segmento que apresentasse uma maturidade no 

que diz respeito ao modelo de integração predominante, uma vez que a partir dessa premissa o 

estudo não encontraria distorções eventualmente resultantes de arranjos produtivos ainda em 

consolidação. Como o estudo tem como objetivo avaliar as percepções dos gestores das 

unidades integradas no que diz respeito à intermediação bancária, tanto ao que se refere aos 

aspectos envolvendo os investimentos realizados quanto ao que se refere ao desempenho 

produtivo, entendeu-se que, ao buscar um segmento em que o modelo de integração se 

encontrasse maduro, reduzir-se-ia os riscos de que diferentes estágios de maturidade da 

integração viessem a interferir nas percepções e respostas dos integrados. 

Assim, ao se optar pelo segmento de avicultura de corte, cujos modelos de integração já 

se encontram maduros, após décadas de experimentação, entende-se que o estudo tenha 

conseguido reduzir consideravelmente as possibilidades de distorções no processo, tendo em 
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vista tratar-se de um modelo já consolidado e de pleno domínio por parte dos elementos nele 

presentes, particularmente as empresas integradoras e as unidades integradas. 

Para a escolha das empresas integradoras (ou frigoríficos) que seriam abordadas, 

visando o desenvolvimento da pesquisa, foram definidas como premissas a representatividade 

dessas empresas no segmento de avicultura de corte e no mercado, a amplitude de seus 

arranjos produtivos, em avicultura de corte, aspectos de governança7 e o nível de acesso do 

pesquisador, tendo em vista a relevância de participação dessas empresas durante todo o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Com base nas premissas citadas, a pesquisa foi desenvolvida com a participação de duas 

das maiores empresas integradoras atuantes no segmento de avicultura de corte, que contam 

com centenas de integrados, localizados em diversas regiões do país, forte presença no 

mercado doméstico e no mercado internacional, elevado nível de governança e perfil de 

consolidadoras, em seu segmento de atuação. 

Atendendo a manifestações das empresas integradoras participantes e, então, visando 

preservar a identidade das mesmas, foi denominada como Integradora [M1]* a empresa que 

não contava com aliança formal com instituição financeira dentro de seu modelo de 

integração e como Integradora [M2]*

4.3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 a empresa que contava, formalmente, com a instituição 

financeira em seu arranjo produtivo. 

(*) Caso o leitor queira saber mais sobre as empresas integradoras, objetos do estudo, o autor 

e o próprio material resultante da pesquisa estão à disposição para consultas e maiores 

informações. 

 

 

 

 

Sobre os objetivos da pesquisa, os métodos podem ser divididos em: a) descritiva, 

estando dentro de análises quantitativas e qualitativas, quando há um levantamento de dados e 

                                                 
7 Governança: Ambiente Corporativo representado pela qualidade dos processos de controle, pelo alinhamento 
estratégico, pela fidedignidade das informações, pelo respeito às premissas estatutárias e aos órgãos de controle e 
pela transparência de propósitos junto ao mercado e à sociedade. 
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o porquê desses dados; b) exploratória, que representa a investigação de algum objeto de 

estudo sobre o qual se possui poucas informações; e c) explicativa, que busca informar e 

explicar a ocorrência de algum fenômeno (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). 

Um bom método para o desenvolvimento de uma pesquisa seria aquele que, permitindo 

uma construção correta dos dados, contribuísse para a reflexão sobre a dinâmica da teoria, 

apresentando-se apropriado ao objeto de investigação e mostrando-se operacionalmente 

exequível (MINAYO; SANCHES, 1993).  

Para a escolha da metodologia de pesquisa, foram levados em consideração aspectos 

que emergiram quando da definição do problema de pesquisa e da revisão bibliográfica. Se, 

por um lado, para o conhecimento das percepções dos gestores das unidades integradas, 

entendia-se que a pesquisa descritiva quantitativa se mostrava mais adequada, na medida em 

que permitiria alcançar uma grande quantidade de integrados e viabilizaria uma análise 

estatística das percepções obtidas em campo, por outro lado a necessidade de um maior 

conhecimento inicial sobre as percepções dos diversos atores envolvidos no estudo — 

instituição financeira, integradoras e integrados — sugeria a necessidade do desenvolvimento 

de uma pesquisa prévia, de caráter exploratório, que melhor preparasse a etapa quantitativa. 

Sem buscar pré-julgamentos entre um ou outro método, o que se pretendeu no 

desenvolvimento do estudo foi eleger a melhor metodologia que permitisse complementar o 

conhecimento adquirido a partir da revisão bibliográfica e obter os dados e informações que 

possibilitasse avaliar as hipóteses levantadas. 

A pesquisa bibliográfica trouxe para o estudo um conteúdo importante sobre a atuação 

das empresas processadoras de frango de corte, tanto no ambiente doméstico quanto no 

ambiente internacional. Não foi possível obter, no entanto, um conjunto razoável de 

informações sobre a relação entre as empresas processadoras, âncoras dos arranjos produtivos 

envolvendo a avicultura de corte e suas unidades integradas, foco principal do estudo, assim 

como sobre a participação das instituições financeiras no financiamento dos investimentos 

produtivos. Nesse caso, entendeu-se que a utilização de uma pesquisa prévia de cunho 

exploratório-qualitativo se justificaria, conforme destacam Godoi e Balsini (2006), quando 

descrevem que uma das situações em que se presta atenção particular a indicadores 

qualitativos é quando se depara com organizações complexas que são difíceis de submeter a 

observações diretas. 
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Assim, optou-se, no presente estudo, pela utilização de dois métodos de pesquisa, 

sendo:  

a) O primeiro método, denominado de ETAPA 1, teve característica qualitativo-

exploratória, no intuito de se complementar o conhecimento do conteúdo acessado através da 

revisão bibliográfica, particularmente no que diz respeito aos gestores da instituição 

financeira envolvida nos arranjos produtivos e aos gestores das unidades integradas e; 

b) O segundo, denominado de ETAPA 2, teve característica quantitativo-descritiva, 

buscando testar as hipóteses formuladas no estudo, valendo ressaltar a complementaridade na 

utilização dos dois métodos, na medida em que a etapa exploratória, além de permitir um 

melhor conhecimento do tema, subsidiou a preparação do questionário que foi utilizado na 

etapa descritiva, acrescentando, inclusive, questões derivadas das entrevistas realizadas na 

etapa prévia. 

 

 A seguir são descritos os dois métodos de pesquisa adotados. 

 

4.4 PRIMEIRO MÉTODO - ETAPA 1 

 

 

4.4.1 Natureza e Tipo de Pesquisa 

 

 

O primeiro método de pesquisa ou ETAPA 1, foi considerado de natureza exploratória, 

do tipo qualitativo, por que não se detinha um conhecimento adequado sobre os fenômenos 

que se propunha estudar e se desejava conhecer como, de fato, esses fenômenos se 

manifestam no mundo prático. Assim, o estudo exploratório teve a finalidade de: 

a) Obter maior conhecimento sobre os arranjos produtivos envolvendo o frango 

industrial e quanto aos aspectos relacionados ao crédito, dentro desse sistema de 

valor;  
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b) Comparar as respostas dos entrevistados com a literatura acessada, de maneira a 

avaliar a aderência das percepções colhidas em campo com o conteúdo 

bibliográfico utilizado no estudo; e 

c) Subsidiar a elaboração do questionário que seria utilizado na segunda etapa da 

pesquisa. 

 

Para a definição da metodologia dessa Etapa 1, buscou-se conhecer aspectos relevantes 

no desenvolvimento e tratamento de entrevistas, de maneira a se obter os melhores resultados 

possíveis.  

Dados os objetivos desta Etapa 1, o desenvolvimento das entrevistas buscou um foco 

nos temas relevantes para o estudo, no entanto, sem restringir as possibilidades de 

aprofundamento nas questões que se mostrassem mais impactantes ou naqueles em que o 

entrevistado se mostrasse estimulado a aprofundar seus relatos e percepções. Levou-se 

também em consideração o que Godoi e Mattos (2006) definem como as três condições 

essenciais em uma entrevista qualitativa: o entrevistado pode expressar-se a seu modo face ao 

estímulo do entrevistador; a fragmentação e ordem de perguntas não sejam tais que 

prejudiquem sua expressão livre, e que fique também aberta ao entrevistador a possibilidade 

de inserir outras perguntas ou participações no diálogo, conforme o contexto e as 

oportunidades, tendo sempre em vista o objetivo geral da entrevista. 

No que diz respeito à quantidade de entrevistas, Godoi e Mattos (2006) registram que a 

definição dos participantes durante o processo de estudo, sem a preocupação da 

representatividade estatística, atribui ao pesquisador a flexibilidade de, tomando como base o 

desenvolvimento teórico do trabalho, voltar ao campo e ampliar o número ou aprofundar a 

conversação com os participantes. Os autores registram, ainda, como uma das ordens de 

fatores inibidores, a falta de tempo ou o temor de que a informação transcenda e se volte 

contra si. 
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4.4.2 Amostra e Instrumento de coleta de dados 

 

 

Considerando, num primeiro momento, que a etapa exploratória teve objetivos bastante 

específicos, como a ampliação do conhecimento sobre o tema em estudo e a obtenção de 

subsídios para o aperfeiçoamento do questionário a ser utilizado na Etapa 2 (descritiva) e, 

num segundo momento, a necessidade de se realizar as entrevistas com os gestores 

efetivamente envolvidos com as operações de integração, que compõem um grupo restrito e 

de difícil acesso, decidiu-se, no âmbito do presente estudo, desenvolver entrevistas 

qualitativas com seis participantes, sendo: a) um gestor de cada uma das empresas 

integradoras líderes dos arranjos produtivos estudados; b) dois gestores da instituição 

financeira estudada, sendo que um deles atua na área responsável por estruturação de 

convênios da espécie e o outro atua na área responsável pela análise de crédito dos 

investimentos afins; e c) dois gestores de unidades integradas (aviários). Após a análise e 

tratamento das entrevistas, não se verificou a necessidade de ampliação do rol de entrevistas 

ou de aprofundamento ou revisitação daquelas realizadas. 

Assim, a amostra foi composta por dois gestores das empresas integradoras, dois 

gestores da instituição financeira e dois gestores dos aviários, todos envolvidos com as 

operações apoiadas em modelos de integração de frangos de corte, com relacionamento direto 

com as empresas integradoras e as unidades integradas e todos representantes das equipes 

gerenciais em suas respectivas empresas. No caso das empresas integradoras, as entrevistas 

foram realizadas com um Diretor Agroindustrial e com um Gerente Regional de Integração. 

Em relação à instituição financeira, as entrevistas foram realizadas com um Executivo da 

Diretoria responsável por Agronegócios e com um Gerente de Crédito direcionado ao 

segmento de avicultura de corte. Por fim, com relação aos integrados, as entrevistas foram 

realizadas com dois proprietários rurais de aviários. 

Ainda, considerando as diferentes posições ocupadas pelos entrevistados (empresas 

integradoras, banco intermediador de crédito e empresas integradas), optou-se por 

desenvolver três diferentes roteiros, com questões especificamente relacionadas à atuação de 

cada uma das partes nos modelos de integração pesquisados, mas dirigidos aos objetivos geral 

e específicos propostos, ou seja, a acessibilidade dos integrados ao crédito bancário, 

características dos investimentos realizados e possíveis impactos na performance dos mesmos. 
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A partir dessa decisão, a coleta dos dados, nessa etapa, foi realizada por meio de 

entrevistas em profundidade com os elementos da amostra, com apoio dos roteiros presentes 

nos Apêndices A, B e C. Estas entrevistas foram gravadas em áudio, junto aos seis gestores 

dos arranjos produtivos. A partir dessas entrevistas, transcritas na íntegra, codificadas e 

tratadas pela análise de conteúdo, foram validados os construtos e respectivas escalas e 

medidas e foram utilizadas na construção do questionário da Etapa 2. 

As entrevistas realizadas cumpriram assim seus objetivos, ou seja, permitiram ampliar o 

conhecimento do tema, complementando o conteúdo teórico levantado, assim como obter os 

subsídios necessários para a elaboração do questionário que respaldou a etapa descritiva da 

pesquisa.  

 

 

4.4.3 Tratamento dos Dados 

 

 

As respostas às questões apresentadas nas entrevistas foram tratadas a partir dos 

conceitos de Análise de Conteúdo, com duas finalidades: 

a) Confrontar as respostas obtidas com o conteúdo reunido a partir da pesquisa 

bibliográfica, de tal forma a avaliar se as percepções dos gestores entrevistados 

são compatíveis com a literatura acessada, assim como para complementar o 

conhecimento não obtido através do referencial teórico; 

b) Subsidiar a elaboração definitiva do questionário que foi utilizado na segunda 

etapa da pesquisa de campo (descritiva), ajustando as assertivas a partir do 

conhecimento e da sensibilidade obtidos nas entrevistas previstas nesta etapa. 

 

Sobre a análise de conteúdo, Krippendorff (1980 apud MATTOS, 2006) afirma que a 

técnica é consequência da procura intensa da estatística, que ao longo de quase cinquenta anos 

caminhou pelo “estruturalismo funcionalista” e já no início da década de 1980 atingiu grande 

grau de qualidade e sofisticação. No entanto, demonstra preocupação no que diz respeito à 

“tecnicização” dessa técnica (análise de conteúdo), especialmente através de softwares que, se 
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por um lado permitem a multiplicação da produção acadêmica e facilitam a vida de 

mestrandos e pesquisadores menos experientes, podem, por outro lado, representar um risco 

de substituir significados originais por conceitos “pré-moldados”. 

No presente estudo optou-se por desenvolver uma análise de conteúdo sem o apoio de 

aplicativos ou softwares especializados, tendo em vista que a inexpressiva quantidade de 

entrevistas realizadas, a característica das questões apresentadas, a partir de roteiro 

estruturado e com foco em objetivos específicos, e das respostas resultantes, permitiram uma 

análise adequada, sem a necessidade de utilização de ferramentas estatísticas ou 

informatizadas. 

Bardin (1977) divide a análise de conteúdo em três fases: a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. A pré-análise 

representaria a fase de organização, propriamente dita. Além de corresponder a um período de 

intuições, teria ainda a função de tornar operacionais e sistematizar as idéias iniciais. A fase 

de exploração do material consistiria essencialmente de operações de codificação, desconto e 

enumeração, em função de regras previamente formuladas. Já na fase de tratamento dos 

resultados obtidos, os resultados em bruto são tratados de maneira a serem significativos e 

válidos. 

Quanto à interpretação, Ricouer (2000 apud MATTOS, 2006) ressalta que, nesse 

momento, o entrevistador não pode “sumir” de cena, sendo que o próprio momento da 

interpretação tem que incluir uma dimensão reflexiva. O autor define um processo de análise 

de conteúdo de uma entrevista, realizadas com o mesmo objetivo, em cinco fases: 

• Fase 1: Recuperação, quando é preciso recuperar, em sentido amplo, o momento da 

entrevista, transcrever o que foi gravado, depois ouvir a fita atentamente, fazendo 

anotações preliminares, de memória, sobre significados que parecem emergir de alguns 

momentos especiais e que ficarão no aguardo da análise. 

• Fase 2: A análise do significado pragmático da conversão, que é desenvolvida a partir de 

dois momentos: a primeira leitura e audiência do texto, dirigida a observar como se 

desenrolou o contexto pragmático do diálogo e a segunda leitura e audiência do texto, 

dirigida a observar, pergunta-resposta a pergunta-resposta, os fatos do texto pragmático-

semântico. 
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• Fase 3: Validação, em que pelo menos o significado nuclear da resposta a cada pergunta, 

tal como entendido pelo pesquisador, deve ser validado pelo próprio entrevistado em seu 

aspecto semântico. 

• Fase 4: Montagem da consolidação de falas, que visa instrumentar a fase seguinte, de 

análise de conjuntos, criando uma “matriz de consolidação”. 

• Fase 5: Análise de conjuntos, momento mais importante para a produção de resultados 

gerais da análise, primeiro visualizando os fatos de evidência relativos a cada 

entrevistado, e, na sequência, visualizando os fatos de evidência relativos a cada uma das 

perguntas e, finalmente, refletindo sobre o conjunto das entrevistas. 

Nessa etapa do trabalho, durante a análise de conteúdo, buscou-se cumprir os passos 

descritos por Mattos (2006), exceto a fase 3, de validação, considerando que se julgou 

desnecessária, tendo em vista o entendimento de que as entrevistas foram focadas em 

objetivos específicos e suficientemente exaustivas, e o domínio do tema pelos participantes e 

a simetria das respostas resultantes permitiu inferir que a interpretação das respostas 

dispensaria o retorno aos entrevistados para a validação. 

Optou-se, na análise de conteúdo, por elaborar quadros comparativos, a partir dos 

principais aspectos levantados nas entrevistas, com base nos quais se buscou interpretar as 

respostas dos respondentes, assim como inferir conclusões a partir das mesmas. As entrevistas 

transcritas na íntegra se encontram consolidadas no Apêndice F e os quadros-resumo das 

mesmas constam do Apêndice E do presente trabalho. Já as principais conclusões que 

emergiram da análise de conteúdo desenvolvida, estão destacadas a seguir. 

 

 

4.4.4 Análise dos Dados e Resultados 

 

 

Os dados da Etapa 1 da pesquisa fora coletados no primeiro semestre de 2009 

utilizando-se de entrevistas em profundidade. Os dados coletados, transcritas e tratadas pela 

análise de conteúdo estão organizadas e sumarizadas nos quadros situados no Apêndice E do 

presente trabalho. Tendo como base aspectos de interesse do estudo, as principais análise dos 

dados e resultados estão descritas a seguir.  
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a) O Modelo de Integração 

 

 

As respostas confirmaram o modelo sugerido na bibliografia, em que a empresa 

integradora busca capturar integrados, no intuito de inibir a necessidade de investimentos 

próprios nessa fase de produção, responsabilizando-se pelo capital de giro necessário à 

aquisição de insumos e medicamentos utilizados, pela logística necessária e pela assistência 

técnica adequada, no intuito de disseminar o conhecimento quanto às estruturas e 

equipamentos mais adequados para a produção de frangos de corte, assim como para o melhor 

manejo das aves durante o período de crescimento e engorda. Aos integrados cabem os 

investimentos no aviário, a mão de obra voltada para o manejo das aves e a disponibilização 

de água e energia elétrica. Como exemplo, segue a resposta de um dos entrevistados, nesse 

caso o Diretor Agroindustrial de uma das empresas integradoras:  

A empresa desenvolve a integração de frango de corte num modelo clássico, 
onde o produtor rural, de pequena ou média propriedade, tenha um, dois ou 
três aviários, conte com a instalação, os equipamentos e a mão de obra e a 
empresa entre com o fornecimento dos pintos de um dia, a ração, a 
medicação, se necessário, e toda a assistência técnica. Leva todos os 
produtos, apanha, coloca no sistema de transporte, nos caminhões e traz de 
volta para os seus abatedouros. 

 

As respostas resultantes das entrevistas também confirmam que os modelos de 

integração no setor de avicultura de corte no Brasil representam, se não a única alternativa 

para a existência e êxito dos aviários, ao menos a alternativa predominante, tendo em vista 

que se trata de um setor bastante concentrado, em que as fases de processamento e de 

distribuição encontra-se nas mãos de poucos e grandes competidores. Assim, excetuando-se 

poucas micro-regiões do país, onde ainda pode-se entender viável a sobrevivência de 

pequenos criadouros independentes, com atuação comercial eminentemente localizada em 

suas áreas adjacentes, a integração permite que os aviários se concentrem no manejo das aves, 

enquanto que cabem às empresas integradoras as fases de processamento e distribuição dos 

produtos finais, corroborando Dinten (2005). A despeito da crítica citada em uma das 

entrevistas, quanto à ausência de ingerência dos integrados nas operações, as respostas 

obtidas, incluindo aquelas discorridas pelos próprios gestores dos aviários, parecem 
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demonstrar que se trata de um arranjo que se apresenta, no geral, vantajoso para todas as 

partes envolvidas, já que eleva a garantia de mercado e de compra dos animais terminados, a 

partir da presença de grandes empresas vinculadas ao setor e a transferência de tecnologia que 

vem permitindo a permanente elevação da produtividade, ao longo das últimas décadas. 

Como principais vantagens citadas nas entrevistas, destacam-se as seguintes: 1) Para os 

integrados, a possibilidade de otimizar as receitas na propriedade, de forma perene e sem a 

necessidade de aporte de recursos para o capital de giro, contando ainda com assistência 

técnica qualificada para a transferência de tecnologia e o acompanhamento das aves durante o 

período de engorda e o acesso a mercados prospectados pelas integradoras; 2) Para as 

integradoras, a desoneração dos investimentos na produção, durante essa etapa do processo, o 

que alivia o aporte de recursos de longo prazo e a necessidade de gestão direta das operações, 

além da garantia de preferência na compra da produção; 3) Para a instituição financeira, a 

maior capacidade de aplicação de recursos, com a mitigação de riscos, decorrente da presença 

de uma grande empresa-âncora no processo produtivo e comercial, envolvendo as operações. 

As respostas obtidas nas entrevistas também parecem ratificar Gulati e Gargiulo (1999) 

e Silva e Saes (2005), na medida em que manifestam que os níveis de interdependência e de 

solidez das relações entre as partes, visando minimizar os riscos do ambiente, constituem 

fatores relevantes na viabilização de arranjos produtivos como os presentes no setor de 

avicultura de corte. 

No que diz respeito aos fatores críticos de sucesso, as respostas dos entrevistados 

mostraram uma visão parcial do processo, dependendo da posição ocupada dentro do modelo 

de integração, mas, de maneira geral, pode-se inferir que o grau de confiança e credibilidade 

presentes nas relações comerciais, somado à predisposição das partes em participarem do 

arranjo produtivo, constituem fatores relevantes para que o mesmo se viabilize. A 

modernização das instalações e equipamentos também ganhou espaço nas respostas sobre os 

fatores que podem contribuir para o êxito de modelos de integração como o estudado. 

 

 

b) O Crédito Bancário 
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Em relação ao crédito bancário, voltado para o modelo de integração na avicultura de 

corte e com ênfase nos integrados, as entrevistas permitiram verificar que sua necessidade 

está concentrada nos investimentos realizados nos aviários, já que os integrados contam com 

o capital de giro disponibilizado pela integradora, no que diz respeito ao fornecimento dos 

pintinhos de um dia, à alimentação e medicamentos utilizados durante o período do 

crescimento e engorda e para a logística envolvida na operação, desde a entrega dos pintinhos 

e insumos necessários, até a retirada das aves, enquanto que o capital de giro para a mão de 

obra, energia e água, utilizadas no aviário, que fica sob responsabilidade do integrado, é 

perfeitamente suportado pelas próprias receitas auferidas no negócio. 

Também parece claro que, a partir das entrevistas realizadas, embora o crédito bancário 

tenha um importante papel na viabilização dos aviários, as dificuldades enfrentadas durante o 

processo de análise das propostas encaminhadas, tende a fazer com que os investidores 

utilizem recursos próprios para a construção dos galpões e instalação dos equipamentos. Um 

exemplo disso é a resposta dada por um dos gestores de aviários integrados:  

A dificuldade foi a burocracia que sempre tem pra aprovar, pra liberar o 
financiamento... É muita papelada, muito demorado, então, às vezes a gente 
até tentou não fazer mais por causa disso, por causa da dificuldade que a 
gente tem de fazer até a liberação... 

 

Se, por um lado, essa decisão não parece interferir na eficiência dos integrados, tendo 

em vista que os aviários são construídos e equipados a partir de premissas orientadoras 

emanadas das integradoras, por outro lado as restrições ao crédito bancário tende a reduzir a 

capacidade de captura de integrados pelas empresas integradoras, além de, em alguns casos, 

estender o prazo de construção e equipamento dos galpões, prorrogando, assim, os horizontes 

para início dos alojamentos, o que pode impactar as estratégias industriais definidas, que 

necessitam de garantia de entrega dos animais terminados para o cumprimento dos volumes 

de produção, dentro do cronograma estabelecido e demandado pelo mercado. Conforme 

resposta do gestor da área de análise de crédito da instituição financeira: 

As integradoras são muito rigorosas, né, a pessoa só entra na integração se 
ela fizer o aviário dentro do modelo da integradora, né. É uma questão de 
fazer ou não... O crédito bancário vai viabilizar a entrada de alguém na 
integração, mas não há diferença, dentro da integração, entre quem pegou 
crédito e quem não pegou... 
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c) Investimentos no Aviário 

 

 

No que concerne aos investimentos realizados, as respostas convergiram para a visão de 

que os recursos são investidos, prioritariamente, na construção dos galpões e nos 

equipamentos necessários para seu bom funcionamento, aparecendo, em posição menos 

relevante, os investimentos em logística interna à área circunscrita às operações do aviário e 

outras instalações, tais como armazéns para guarda de insumos e processos de controle 

ambiental. Quando perguntado a um dos gestores de aviário sobre a utilização de crédito 

bancário para o capital de giro, a resposta foi: “Não, não, isso aí não uso...” 

Pelas entrevistas e visitas realizadas, parece ser comum a convivência com aviários de 

diferentes portes e grau de modernização, tendo em vista que os granjeiros ampliam seus 

investimentos, a partir do que há de mais adequado, com base nas orientações da empresa 

integradora, mas mantêm os aviários mais antigos, que, independentemente de seu grau de 

modernização, continuam a gerar renda para seus investidores. Nesse caso, o principal 

desafio, emergente nas respostas, tanto do gestor da integradora, quanto dos proprietários dos 

aviários integrados, é conseguir desenvolver a atualização dos aviários mais antigos, buscando 

aproximá-los dos padrões mais modernos, de maneira a preservar a eficiência e a qualidade 

operacional esperada para as operações. Desde pequenas adaptações, como troca de cortinas e 

telas, como ajustes maiores, como a troca de ventiladores por modernos sistemas de 

refrigeração, as atualizações das instalações representam um desafio para os modelos de 

integração, cuja principal restrição imposta, percebida nas entrevistas realizadas, é a ausência 

de acesso a recursos financeiros que permitam a realização dos investimentos, em condições 

compatíveis — particularmente prazos de amortização e custos — com as margens 

incrementais obtidas com esses investimentos em modernização. Sobre a necessidade de 

atualização dos galpões, um dos proprietários de aviários entrevistado respondeu:  

Nos outros aviários eu ainda gostaria de mudar, mudar para cortina 
fechada que nem aquela ali, mudar de ventilador que está usando naqueles 
três aviários de cima, eu quero fazer no modelo daquela ali, eu quero mudar 
tudo para cortina fechada e com exaustor, com painel pra controlar... Fica 
mais fácil pra cuidar, né... Estou fazendo por partes, porque tenho que... 

 

No que se refere ao perfil dos investidores, as entrevistas realizadas com a instituição 

financeira e com a empresa integradora mostram o surgimento de outros tipos de investidores, 
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além dos pequenos produtores presentes na gênese do processo de integração da avicultura de 

corte no país. Atraídas por programas de financiamento do Governo Federal e estimuladas 

pela necessidade de ampliação rápida da produção, as grandes empresas integradoras 

ampliaram as áreas geográficas de atuação e passaram a estimular o ingresso de empresários e 

grandes produtores nos modelos de integração, o que alterou significativamente os volumes 

investidos e de produção, além de antecipar preocupações com aspectos sanitários e de meio 

ambiente. 

Perguntado a respeito do perfil dos investidores, o gestor da Diretoria de Agronegócios 

da instituição financeira destacou: “Antigamente eles eram vinculados a pequenas 

propriedades no sul do país, você tinha propriedades muito pequenas... Mudou um pouco esse 

perfil, grandes produtores passaram a ser também produtores de frangos e de suínos...” 

 

 

d) Desempenho nos Aviários 

 

 

As entrevistas realizadas confirmaram os três parâmetros indicados na literatura como 

principais itens de avaliação de desempenho. A mortalidade das aves, associada ao índice de 

conversão alimentar e à capacidade de ganho de peso das aves levam, ao final do prazo 

estabelecido para o manejo dos lotes, à visão da eficiência do aviário. Fatores exógenos, como 

clima, estações do ano e áreas de instalação dos aviários também parecem interferir na 

eficiência observada, mas o nível de modernização das instalações e a capacidade de manejo 

surgiram como principais fatores de diferenciação da eficiência, entre os aspectos sob controle 

dos aviários. 

Nas entrevistas realizadas, emergiram, ainda, mais três fatores não citados na literatura 

reunida, que passam, adicionalmente, a fazer parte das avaliações de desempenho nos 

aviários: a) o índice de densidade de povoamento, que depende preponderantemente das 

instalações, equipamentos e técnicas utilizadas no alojamento das aves; b) o nível de 

cumprimento de exigências do Ministério da Agricultura; e c) as boas práticas ambientais e de 

trato dos animais, haja vista que alguns mercados já vêm exigindo posturas minimamente 

aceitáveis no trato dos animais e dos dejetos resultantes das operações envolvidas. Embora 



74 

 

 

esses últimos fatores citados ainda representem um peso menos expressivo na avaliação do 

desempenho dos aviários, um dos gestores de empresa integradora destacou que a tendência é 

que esses itens passem a ocupar, com maior relevância, as agendas dos modelos de 

integração, tendo em vista que os consumidores passarão a exigir, cada vez mais, o rigoroso 

cumprimento de normas de conduta no trato com os animais e de políticas ambientais, o que 

certamente influenciará a capacidade de se conquistar e manter mercados. Conforme 

destacou: 

[...] Outros fatores também importantes nesse negócio, nesse contexto, , que 
são outros aspectos, o aspecto de cumprimento das exigências ambientais e 
as normas regulatórias do Ministério da Agricultura...Então, até, eu diria 
que até três, quatro anos atrás, cem por cento estava ligado e voltado à 
performance, hoje eu já te digo que setenta e cinco por cento é performance 
e os outros vinte, vinte e cinco por cento estão ligados a outros fatores [...] 
 

No entanto, no que se refere à eficiência dos aviários, as respostas dos integrados 

permitem concluir que um dos principais vetores de elevação da eficiência, ou seja, a 

modernização dos galpões, de maneira a adequá-los ao que há de mais moderno e produtivo 

na indústria, ao longo do tempo, acaba por sofrer as consequências da restrição de recursos 

financeiros, ou seja, na medida em que os integrados venham a ter maior acesso a recursos 

financeiros, em condições adequadas, essa diferença de desempenho poderia ser reduzido, 

melhorando ainda mais os resultados, no que diz respeito a índice de povoamento, 

mortalidade e peso das aves entregues, dentro dos prazos definidos. Quando perguntado se 

achava que a realização de reformas nos galpões poderia elevar a eficiência produtiva no 

aviário, o proprietário entrevistado respondeu:  

“Eu acho que aumenta bastante, vai diminuir ainda mais a mão de obra, vai 
ficar mais fácil, né, pra quem está cuidando...”  
 

Assim, nas entrevistas pôde-se perceber duas correntes de avaliação da influência do 

crédito bancário em relação ao desempenho dos aviários: a) os gestores da instituição 

financeira e da empresa integradora não destacaram qualquer relação entre a origem dos 

recursos que financiam as atividades dos integrados e o índice de desempenho dos mesmos. 

Possivelmente, essa visão decorre do fato de que, para a instituição financeira e a integradora, 

a visão de eficiência e desempenho está relacionada basicamente ao peso de aves apurado em 

cada lote entregue pelos aviários, ao índice de viabilidade do lote e à eficiência da conversão 

alimentar; e b) no entanto, os gestores dos aviários levantaram benefícios que o crédito 

bancário pode trazer à sua eficiência e desempenho, a partir, nesse caso, de um ângulo interno 
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às operações de manejo e engorda das aves. Na medida em que venham a ter melhor acesso 

ao crédito bancário, podem modernizar suas instalações e equipamentos, o que reduziria a 

necessidade de mão de obra para o trato dos animais, além de permitir uma maior densidade 

de povoamento nos galpões. 

Percebe-se, dessa forma, diferentes opiniões sobre desempenho. No caso da empresa 

integradora e da instituição financeira, para quem o que importa é receber lotes de aves com 

características de produtividade (peso, mortalidade e conversão alimentar) compatíveis com 

os índices esperados, e, consequentemente, gerar as receitas necessárias à 

amortização/liquidação dos financiamentos assumidos, a origem dos recursos não influencia o 

grau de desempenho. No entanto, para os aviários, que convivem com a menor ou maior 

necessidade de mão de obra em seus aviários, além de perceberem diretamente os esforços 

despendidos para atingir o peso entregue às integradoras, nos prazos definidos para as 

retiradas dos lotes, a capacidade de modernizar as instalações e equipamentos, a custos 

compatíveis, foram variáveis levantadas nas respostas ás questões sobre o desempenho de 

seus negócios. 

As entrevistas desenvolvidas permitiram um melhor conhecimento prático sobre o tema e 

subsidiaram a elaboração do questionário submetido à amostra composta de integrados das 

duas empresas integradoras, durante o desenvolvimento da etapa descritiva da pesquisa. 

 

 

4.4.5  Conclusões - ETAPA 1 

 

 

Por conta desses resultados podem-se concluir  que os gestores das empresas 

integradoras e da instituição financeira demonstram ter em comum a visão de que o 

desempenho produtivo dos aviários integrados não é significativamente influenciado pela 

fonte de recursos utilizada no financiamento. Entendem que independentemente da fonte 

utilizada o padrão da construção e dos equipamentos dos galpões é fixado pela própria 

empresa integradora, com o devido acompanhamento durante o processo de implantação das 

unidades integradas.  
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Dessa forma, segundo os gestores entrevistados, mais importante do que a 

disponibilidade de recursos de financiamento para os investimentos seria a viabilidade do 

projeto. Ou seja, o desempenho apresentado pelo empreendimento após a sua implantação 

seria decorrência da competência da integradora ao elaborar o projeto e dos integrados em 

implementá-lo e gerenciá-lo a contento. Por outro lado, facilitar o acesso de seus potenciais 

integrados a fontes de financiamento bancário, em condições adequadas de taxas e prazos de 

pagamento, levaria as empresas integradoras a uma maior capacidade de captarem integrados. 

A expansão produtiva, dessa forma, poderia ser realizada independentemente de melhor 

desempenho produtivo das unidades em funcionamento. 

 

 

4.4.6 Limitações do Método de Pesquisa - ETAPA 1 

 

 

A pesquisa foi realizada com apenas seis gestores envolvidos nos arranjos produtivos 

estudados (empresas integradoras, instituição financeira e unidades integradas), cujas 

respostas às questões apresentadas podem conter viés pessoal. No entanto, entende-se que 

essa limitação não comprometeu os objetivos, uma vez que nessa etapa o estudo conseguiu 

consolidar o conhecimento acessado através da pesquisa bibliográfica, cujos principais 

conceitos e premissas foram ratificados, e endereçou os principais aspectos que se fizeram 

presentes no questionário aplicado na Etapa 2 da pesquisa. 

 

 

4.5 SEGUNDO MÉTODO - ETAPA 2 

 

 

4.5.1 Natureza e Tipo de Pesquisa 
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Na segunda fase do estudo, desenvolveu-se pesquisa de natureza descritiva, do tipo 

quantitativo, junto aos gestores das empresas integradas, que, na maior parte das vezes, são 

também os investidores no negócio. Ainda, foi considerada de natureza exploratória causal. 

Exploratória porque se utilizou de vários modelos alternativos em equações estruturais em 

que foram testados e avaliados. Jöreskog e Sörbom (1993) reforçam este argumento ao citar 

as aplicações usuais da modelagem em equação estruturais: testar um único modelo teórico, 

comparar modelos alternativos e gerar modelos plausíveis, modificados a partir do modelo 

proposto. Sendo a última situação a mais usual; causal porque a modelagem em equações 

estruturais é baseada em relações causais, nas quais a mudança em uma variável é assumida 

resultar em uma mudança de outra. 

 

4.5.2 Instrumento de Coleta, Amostra e Sujeito da Pesquisa 

 

A construção do instrumento de coleta de dados foi precedida de uma pesquisa de 

natureza exploratória, do tipo qualitativo, realizada no primeiro semestre de 2009, conforme 

já foi descrito na Etapa 1.  

Assim, com os resultados da pesquisa da Etapa 1, os construtos e medidas foram 

validados e prosseguiu-se na primeira construção ou versão preliminar, do questionário, que 

submetido a pré-testes, permitiu a elaboração do questionário definitivo. O questionário foi 

composto de cinco blocos. O primeiro e o segundo bloco referiram-se aos dados demográficos 

dos respondentes e dos produtores, respectivamente. Os terceiro, quarto e quinto blocos 

referiram-se às medidas dos construtos: crédito, investimento e desempenho, com 10 

assertivas para cada um deles. 

Para estas 30 assertivas, foi solicitado ao respondente que assinalasse com um 'X', o 

que, em sua opinião, expressava seu grau de concordância, que variava entre Discordo 

Totalmente (DT = 1) e Concordo Totalmente (CT = 6) para a respectiva assertiva. 

O questionário, na íntegra, encontra-se no Apêndice D do presente trabalho e o sumário 

das assertivas, bem como das variáveis relacionadas, podem ser visualizadas nos quadros 3, 4 

e 5, a seguir: 
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Quadro 3: Crédito Bancário – assertivas e variáveis 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSERTIVA VARIÁVEL 

C1 
Em minha opinião o crédito bancário é importante para 
financiar a construção e o equipamento de aviários e sua 
modernização 

Visão sobre a importância do 
crédito bancário 

C2 
Os custos do financiamento bancário representam fator 
importante para que eu decida por tomar ou não tomar o 
financiamento 

Visão sobre a importância dos 
custos do crédito 

C3 
O prazo para análise pelo banco sobre o financiamento 
bancário representa fator importante para que eu decida 
tomar ou não o financiamento 

Visão sobre a importância do prazo 
de análise 

C4 
Na construção de meu galpão mais recente/novo eu busquei e 
obtive financiamento bancário para financiar o meu 
empreendimento 

Visão sobre o acesso ao crédito 
bancário 

C5 Em minha opinião, o tempo de resposta do Banco sobre meu 
pedido de financiamento atendeu as minhas expectativas 

Visão sobre o tempo de resposta 
pelo banco 

C6 Em minha opinião, as taxas indicadas pelo Banco para o 
financiamento atendeu as minhas expectativas 

Visão sobre os custos indicados 
pelo banco 

C7 Em minha opinião, as garantias exigidas pelo Banco para o 
financiamento atendeu as minhas expectativas 

Visão sobre as garantias exigidas 
pelo banco 

C8 Se eu tiver que fazer novos investimentos em aviários eu 
pretendo buscar financiamento bancário 

Visão sobre a propensão em buscar 
crédito bancário 

C9 
Em minha opinião, o financiamento bancário pode facilitar a 
construção de galpões mais modernos e a modernização de 
galpões existentes 

Visão sobre o crédito bancário 
como facilitador dos investimentos 

C10 
Em minha opinião, o fato de eu participar de um modelo de 
integração facilita minha capacidade de tomar empréstimos 
bancários 

Visão sobre a importância da 
integração para o acesso ao crédito 
bancário 
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Quadro 4: Investimento no aviário: assertivas e variáveis 
ASSERTIVA VARIÁVEL 

I1 O meu galpão mais novo/recente foi construído e equipado 
com o apoio de financiamento bancário 

Visão sobre o acesso ao crédito 
para a construção do galpão 

I2 
Em minha opinião, o prazo de construção e equipamento do 
meu galpão mais novo/recente ocorreu dentro de meu 
planejamento inicial  

Visão quanto ao cumprimento do 
cronograma do projeto 

I3 
No caso de meu galpão mais novo/recente, eu poderia ter 
construído um galpão ainda mais moderno, se eu contasse com 
mais recursos financeiros 

Visão sobre o atual nível de 
modernidade do galpão  

I4 
No caso de meu galpão mais novo/recente, eu poderia ter 
utilizado equipamentos ainda mais modernos, se eu contasse 
com mais recursos financeiros 

Visão sobre a qualidade dos 
equipamentos atuais do aviário 

I5 
Eu consegui construir e equipar meu galpão mais novo/recente 
dentro de um tempo que permitiu iniciar o alojamento dentro 
do prazo inicialmente previsto 

Visão quanto ao cumprimento do 
cronograma previsto no projeto 

I6 
O galpão mais novo/recente que eu construí e equipei permite 
utilizar pouca mão de obra, devido ao modelo de construção e 
equipamentos utilizados 

Visão sobre à necessidade atual 
de utilização de mão de obra 

I7 
O galpão mais novo/recente que eu construí e equipei permite 
colocar o máximo de densidade de povoamento de aves, 
devido ao modelo de construção e equipamentos utilizados 

Visão sobre a capacidade atual de 
alojamento de aves 

I8 Em minha opinião, o meu galpão mais novo/recente atende a 
todos os requisitos de um galpão de última geração.  

Visão quanto à qualidade atual do 
aviário 

I9 
O meu galpão mais novo/recente apresenta uma produtividade 
que me permite obter os melhores retornos possíveis no meu 
negócio 

Visão dos retornos atuais 

I0 Não penso em desenvolver qualquer reforma ou modernização 
em meu galpão mais novo/recente 

Visão sobre a necessidade de 
modernização do galpão 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quadro 5: Desempenho: assertivas e variáveis 
ASSERTIVA VARIÁVEL 

D1 
No meu galpão mais novo/recente eu poderia ter uma 
eficiência operacional ainda melhor no que diz respeito à 
mão de obra utilizada 

Visão sobre a eficiência operacional  
atual no galpão 

D2 No meu galpão mais novo/recente eu poderia ter uma 
densidade de povoamento ainda melhor 

Visão sobre a capacidade de 
alojamento atual do galpão 

D3 Os retornos financeiros que eu venho obtendo com o meu 
galpão mais novo/recente são os melhores possíveis 

Visão sobre os retornos financeiros 
atuais no galpão 

D4 
O meu galpão mais novo/recente começou a alojar os 
pintinhos dentro do prazo inicialmente previsto para o início 
da sua produção 

Visão sobre o cumprimento do 
cronograma do projeto 

D5 Eu ainda posso reduzir a mão de obra utilizada no meu 
galpão mais novo/recente, desde que eu possa modernizá-lo 

Visão sobre a possibilidade de 
redução da mão de obra  

D6 
Os índices de mortalidade e de conversão alimentar alcançam 
o melhor nível possível na operação realizada em meu galpão 
mais novo/recente 

Visão sobre a mortalidade e 
conversão alimentar atual no galpão 

D7 
Se eu tivesse mais acesso a financiamentos eu poderia atingir 
um nível de desempenho operacional ainda melhor do que o 
que eu já tenho 

Visão sobre a relação do acesso a 
crédito e  melhoria de desempenho 

D8 
Eu estou plenamente satisfeito com o desempenho que o meu 
galpão mais novo/recente tem apresentado para meu negócio 
envolvendo a produção de frango de corte. 

Visão sobre a satisfação plena com 
o desempenho atual no galpão 

D9 Eu me sinto completamente livre para, se quiser, abandonar o 
meu negócio envolvendo a produção de aves de corte. 

Visão sobre o nível de liberdade 
para abandonar o projeto 

D1
0 

Eu já pensei em desistir de minhas atividades envolvendo a 
produção de frango de corte 

Visão sobre a propensão a desistir 
do negócio 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Definido o questionário, escolheu-se uma amostra de produtores de aves de corte, 

vinculadas a duas grandes integradoras avícolas e identificadas por [M1] e [M2]. Cumpre 

salientar que, conforme manifestação das empresas integradoras que participaram da 

pesquisa, conforme já citado na Etapa 1, o autor optou pela manutenção dos nomes das duas 

integradoras estudadas em sigilo. 

Para facilitar o processo de coleta de dados e evitar distorções regionais, dentro da 

mesma empresa, os arranjos escolhidos concentraram-se em regiões geográficas específicas, 

por empresa, sendo um deles localizado no interior da Região Sudeste e o outro localizado no 

interior da Região Sul do país. Foram selecionados duzentos integrados em cada um dos 

arranjos produtivos e entregues um questionário em cada propriedade. Ou seja, no total, foram 

distribuídos quatrocentos questionários.  

Contribuiu muito para o desenvolvimento desta etapa da pesquisa o relacionamento que 

o pesquisador mantém com as empresas integradoras, que disponibilizaram suas estruturas 

administrativas e técnicas de maneira privilegiada, o que permitiu um elevado índice de 

retorno dos questionários, tanto pela forma como os mesmos foram distribuídos e retirados 
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quanto pela relevância que a empresa integradora imputou a esse processo, junto aos seus 

administradores, aos seus técnicos e aos seus integrados. 

No caso da empresa integradora [M1], os questionários foram distribuídos pelos 

técnicos da empresa em uma primeira visita, com as explicações sobre seu preenchimento e 

retirados na visita subsequente. Na logística de distribuição e retirada dos questionários, 

foram utilizadas as visitas técnicas, que são realizadas pela equipe da empresa integradora, no 

intuito de avaliar a evolução da produção em curso nos aviários e repassar orientações quanto 

a eventuais ajustes no processo de manejo. Com essa metodologia de entrega e recolhimento, 

realizado pelos assessores técnicos, a empresa integradora [M1] conseguiu recolher cento e 

sessenta dos duzentos questionários distribuídos, atingindo um índice de 80% de sucesso no 

retorno dos questionários. 

Já a empresa integradora [M2] preferiu preparar seus técnicos para que esses 

entregassem os questionários para os integrados e aguardassem o seu preenchimento e 

devolução na mesma visita técnica realizada, ou seja, os técnicos não sairiam da propriedade 

sem o questionário preenchido.  Com essa metodologia de entrega e recolhimento, a 

integradora [M2] conseguiu um retorno de 100% de sucesso, com a recuperação dos duzentos 

questionários distribuídos.  Portanto, numa avaliação geral, envolvendo os dois arranjos 

produtivos, dos quatrocentos questionários distribuídos, trezentos e sessenta retornaram, com 

diferentes níveis de preenchimento, mas perfazendo 90% de todos os questionários entregues. 

 

 

4.5.3 Tratamento dos Dados 

 

 

Os dados foram tratados pelas técnicas da estatística descritiva, estatística não 

paramétrica e multivariada, sendo que:  

a) A estatística descritiva foi utilizada para a análise exploratória dos dados, exclusão de      

dados com alta variância (outliers) e análise de unidimensionalidade, por meio do coeficiente 

de Alpha de Cronbach;  
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b) A estatística não paramétrica foi utilizada para comparar as populações, nas duas 

situações de intermediação financeira: pelo próprio produtor rural (ou aviário) e pela empresa 

integradora (ou frigorífico). As técnicas da estatística não paramétrica utilizadas foram: i) 

Mann-Whitney, em que todos os cálculos são feitos com postos ou (ranks); ii) Kolmogorov-

Smirnov, que compara se duas amostras foram extraídas da mesma população (ou de 

populações com mesma distribuição) e; iii) Qui-quadrado (χ2

 

O critério de decisão, tomado em nível de significância (α ≤ 0,05) em relação às 

evidências foram: i) fortes evidências se a variável foi significativa para os três testes não 

paramétricos; ii) médias evidências se a variável foi significativa para dois testes e; iii) fracas 

evidências se a variável foi significativa para apenas um teste; e 

 

), a partir do qual se verifica a 

medida da discrepância entre as frequências observadas e esperadas na amostra.  

c) A estatística multivariada foi utilizada para avaliar as relações entre os construtos. Assim 

fizeram parte do estudo as técnicas da análise fatorial confirmatória e a modelagem de 

equações estruturais.  

 

A avaliação das relações entre os construtos foi desenvolvida tendo como base teórica a 

idéia de que, em contexto de cadeia produtiva, a intermediação bancária leva a uma melhor 

relação entre os construtos: crédito, investimento e desempenho, conforme modelo  de 

integração mostrado na Figura 5. 

Para analisar estatisticamente a relação entre os construtos: crédito, investimento e 

desempenho, em nível de significância (α ≤ 0,05), entre empresas clientes (também 

denominados de frigoríficos, empresas de transformação industrial ou integradoras) e os 

produtores rurais avícolas (também denominados de aviários ou empresas integradas) foram 

consideradas duas situações: a) na primeira, identificada como [M1], a empresa integradora 

(frigorífico) não mantém uma parceria com instituição financeira, que permita intermediar a 

captação de recursos financeiros para suas empresas integradas (aviários). Em decorrência 

disso, os produtores rurais da avicultura de corte recorrem, se quiserem e por conta própria, às 

agências bancárias, para buscar linhas de financiamento para investimentos em ativos fixos ou 

de capital de giro; e b) na segunda, identificada como [M2], a empresa integradora 

(frigorífico) mantém parceria com instituição financeira, viabilizando a intermediação para a 

captação de recursos financeiros para suas empresas integradas (aviários). O método utilizado 
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para comparar, nas duas situações de intermediação financeira, nas relações entre 

investimento, crédito e desempenho foi o de modelagem em equações estruturais (HAIR et 

al., 2005), cujos detalhes do procedimento metodológico são apresentados a seguir. 

 

Os softwares SPSS 15.0 e o LISREL 8.71 ajudaram no tratamento estatístico dos dados. 

 

 

4.5.4  Análise dos Dados e Resultados 

 

 

Os dados da Etapa 2 da pesquisa foram coletados no segundo semestre de 2009. Foram 

obtidos 360 questionários das empresas integradas ou produtores rurais de aves. Desse total, 

foram excluídos 63, restando assim, 297 questionários aptos para serem trabalhados, sendo: 

117, sediados no estado de São Paulo e vinculados à empresa integradora [M1] e 180 

questionários de produtores avícolas, sediados no estado do Rio Grande do Sul e vinculados à 

integradora [M2]. Para um melhor entendimento, a análise dos dados e resultados foi dividida 

em duas partes: estatística descritiva e estatística multivariada. 

A partir do registro dos dados nos aplicativos SPSS 15.0 e LISREL 8.71 foi possível 

extrair informações estatísticas relevantes para as etapas de discussão e análise dos dados e 

resultados do trabalho. As informações extraídas decorrem, em alguns momentos, do universo 

global da pesquisa, composto por trezentos e sessenta questionários, enquanto que, em outros 

momentos, decorrem da análise parcial do universo global, buscando comparações entre 

universos parciais dos dados coletados. 

 

 

4.5.4.1 Estatística Descritiva 

 

 

a)  Perfil Demográfico da Amostra: Respondentes e Empresas 
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A amostra, representada por 297 empresas aviárias, apresentou as seguintes 

características demográficas: a) com relação aos respondentes: 34,2% dos respondentes dos 

aviários da integradora [M2] apresentaram um tempo, de até 10 anos de atuação de gestão nos 

aviários. Na integradora [M1], para o mesmo período, esse percentual foi de 47,4%. Para um 

tempo de atuação, de até 20 anos de gestão de aviários, nas integradoras [M2] e [M1] foram 

de 70,4% e 92,8%, respectivamente. Esse resultado denota que: a) a integradora [M1], tem 

como seus integrados, produtores de aves com maior experiência; e b)  com relação aos 

aviários da integradora [M1], 77,2% eram constituídos de até 2 empregados, capacidade 

média de 14.969 aves/proprietário. Os aviários da integradora [M2], 90,0% eram constituídos 

de até 2 empregados, capacidade média de 6.892 aves/proprietário. 

De forma geral, os aviários da amostra foram constituídos de empresas rurais familiares 

e capacidade média de 10.900 aves/proprietário. 

 

 

b) Capacidade de Alojamento de Aves 

 

 

A distribuição dos aviários, a partir das faixas definidas de capacidade de alojamento, 

demonstra diferentes perfis no que diz respeito à base de unidades integradas, quando 

avaliada no nível de empresas integradoras. Enquanto a amostra levantada pela Integradora 1 

apresentou aviários com uma faixa mais ampla no que diz respeito à capacidade de 

alojamento (de oito a duzentas mil aves), a amostra representativa da Integradora 2 mostrou 

uma faixa mais estreita (de seis mil e oitocentos a cinquenta e cinco mil e duzentas aves). No 

caso da Integradora 1, apurou-se uma distribuição mais dispersa entre as diversas faixas, com 

a maior concentração na faixa entre quinze e trinta mil aves. Já no caso da Integradora 2 

observou-se uma maior concentração na faixa entre uma e quinze mil aves. 

 

 

 



85 

 

 

Tabela 101 – Capacidade de alojamento de aves 
 Integradora 1 Integradora 2 

Quantidade de aves Freqüência % Válido Frequência % Válido 
Até 15.000 aves 27 17,4 127 63,8 
Entre 15.001 e 30.000 aves 52 33,6 61 30,7 
Entre 30.001 e 50.000 aves 36 23,2 10 5,0 
Acima de 50.000 aves 40 25,8 1 0,5 

Total 155 100 199 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

c) Quantidade de Galpões por Aviário 

 

A amostra obtida junto à Integradora [M1] demonstra uma maior diversificação no que 

diz respeito à quantidade de galpões por unidade integrada, quando comparada à amostra 

resultante da pesquisa de campo realizada na integração liderada pela empresa integradora 2. 

Enquanto na integração 1 as unidades apresentaram de um a doze galpões, na integração 2 

observou-se unidades com um a quatro galpões. Em termos de maior concentração, na 

integração [M1] observou-se maior predominância de dois galpões por unidade, enquanto que 

na integração [M2] a maior concentração observada foi de um galpão por unidade. 

 

Tabela 112 – Quantidade de aviários por unidade integrada 
Qtde de Galpões Integradora 1 Integradora 2 

Frequência % Válido Frequência % Válido 
1 30 19,4 101 50,8 
2 54 34,8 80 40,2 
3 27 17,4 17 8.5 
4 16 10,3 1 0,5 
5 14 9,0   
6 7 4,5   
7 2 1,3   
8 1 0.7   
9 1 0,7   

10 1 0,7   
11 1 0,6   
12 1 0,6   

Total 155 100 199 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dois aspectos podem explicar, em parte, os diferentes perfis apurados: as regiões onde 

as integrações estão instaladas (enquanto a integração [M1] está localizada na região Sudeste, 

onde as áreas são maiores, a integração [M2] está localizada na região Sul do país, 
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caracterizada por pequenas propriedades) e a estratégia de crescimento adotada pelas 

empresas integradoras (a integradora [M1] vem viabilizando seu crescimento a partir da 

aquisição de outras empresas, o que resulta na consolidação de diversas integrações de perfis 

diferentes. Já a integradora [M2] vem atingindo seu crescimento a partir de uma estratégia 

híbrida, envolvendo o crescimento orgânico e as aquisições.  

 

 

d) Tempo de Gestão nos Aviários 

 

 

O tempo médio de gestão e a distribuição do tempo de gestão, por faixa, permitem 

afirmar que as unidades integradas vinculadas à empresa integradora [M1] apresentam uma 

maior maturidade na administração dos aviários, enquanto que na integração [M2] os dados 

demonstram que o tempo de gestão é menor do que o apurado na integração [M1]. 

 

                                   Tabela 123 – Tempo de gestão nos aviários 

Tempo de Gestão Integradora 1 Integradora 2 
Frequência % Válido Frequência % Válido 

Até 10 anos 51 34,2 93 47,4 
Acima de 10 anos até 20 anos 54 36,2 89 45,4 
Acima de 20 anos até 30 anos 20 13,4 14 7,2 
Acima de 30 anos 24 16,2   
Total 149 100 196 100 
     

Tempo de gestão Média DP Média DP 
 17,46 12,14 11,17 6,77 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

e) Mão de Obra Utilizada nas Unidades Integradas 

 

As informações sobre a mão de obra utilizada nas unidades integradas buscam permitir 

uma avaliação comparativa de produtividade na ótica dos aviários. Tradicionalmente, os 

arranjos produtivos direcionados à produção do frango industrial utilizam o IEP (Índice de 

Eficiência Produtiva) para o acompanhamento da produtividade dos aviários. Embora esse 
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parâmetro consagrado na literatura e na gestão desses arranjos represente um indicador 

relevante no processo de avaliação de desempenho, ele não leva em consideração aspectos 

internos às unidades integradas, como, por exemplo, a mão de obra utilizada na produção, 

concentrando a avaliação no volume e qualidade de matéria-prima efetivamente entregue às 

empresas integradoras e na eficiência alimentar atingida. 

A comparação da mão de obra utilizada nas amostras que compõem o presente estudo 

visa permitir uma avaliação da produtividade na ótica das unidades integradas. Ainda que esse 

parâmetro não seja exaustivo para uma avaliação da espécie, as informações permitiram um 

olhar mais interno aos aviários, no que diz respeito ao principal fator de custos envolvido em 

suas atividades. 

As unidades vinculadas à integração 1 mostraram uma maior propensão à utilização de 

empregados no manejo. Enquanto noventa e dois aviários vinculados à integração [M1] 

indicaram a manutenção de empregados em suas operações, apenas dez vinculados à 

integração [M2] confirmaram a utilização de empregados em suas unidades. 

Tanto a integração [M1] quanto a integração dois apresentaram uma maior concentração 

de respostas na faixa de dois proprietários/familiares e um empregado. 

A integração [M1] apresentou uma capacidade instalada média de 14.969 aves por 

proprietário e/ou empregado dedicado ao aviário, enquanto que a integração [M2] apresentou 

uma capacidade instalada média de 6.892 aves por proprietário e/ou empregado dedicado ao 

aviário. Quando a integração 1 foi avaliada a partir de aviários com capacidade máxima de 

55.000 aves (compatibilizando a capacidade máxima com a apresentada na integração [M2]) a 

capacidade instalada média apurada foi de 10.736 aves por proprietário e/ou empregado 

dedicado ao aviário. 
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Tabela 14 – Mão-de-obra utilizada no aviário 

Quantidade 

Integradora 1 Integradora 2 
Proprietários Empregados Proprietários Empregados 

Frequência % Válido Frequência % Válido Frequência % 
Válido Frequência % 

Válido 
1 44 33,3 42 45,7 11 5,6 8 80,0 
2 54 40,9 29 31,5 92 46,7 1 10,0 
3 21 15,9 10 10,8 71 36,0 1 10,0 
4 10 7,6 5 5,4 17 8,6   
5 1 0,8 3 3,3 5 2,5   
6 2 1,5 2 2,2 1 0,6   
7    1 1,1     

Total 132 100 92 100 197 100 10 100 
         
  Média DP Média DP Média DP Média DP 
Quantidade 2,06 1,05 2 1,31 2,57 0,86 1,3 0,67 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 135 – Mão-de-obra utilizada no aviário 

Quantidade 

Integradora 1 - até 55.000 aves Mão-de-Obra total 
Proprietários Empregados Integradora 1 Integradora 2 

Frequência % 
Válido Frequência % 

Válido Frequência % 
Válido Frequência % 

Válido 
1 28 28,6 37 57,8 14 9,0 8 4,1 
2 44 44,8 21 32,8 60 38,8 90 45,7 
3 18 18,4 4 6,3 43 27,7 73 37,1 
4 8 8,2 2 3,1 22 14,2 19 9,6 
5       2 1,3 5 2,5 
6       7 4,5 2 1,0 
7       3 1,9   
8       4 2,6   

Total 98 100 64 100 155 100 197 100 
         
  Média DP Média DP Média DP Média DP 
Quantidade 2,06 0,89 1,55 0,75 2,94 1,52 2,64 0,88 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 6: Mão-de-Obra – capacidade de aves/proprietário e/ou empregado 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Integradora 1 - Até 55.000 aves 10736,19 Aves/proprietário ou empregado 

Integradora 1 - Geral 14969,37 Aves/proprietário ou empregado 

Integradora 2 - Geral 6891,92 Aves/proprietário ou empregado 



89 

 

 

f) IEP (Índice de Eficiência Produtiva) Médio  

 

 

Apenas a Integradora [M1] se dispôs a fornecer o IEP de seus integrados, sendo que a 

Integradora [M2] não o fez, ressaltando que o indicador compõe o rol de informações 

estratégicas e reservadas. Assim, as informações abaixo refletem a média dos três últimos 

meses informados, de cada unidade pertencente à amostra obtida junto à integração [M1]. 

De se ressaltar, como uma limitação na análise dos dados, de que os índices fornecidos 

referem-se a meses diferentes, o que pode comprometer, em parte, as conclusões, uma vez 

que a temperatura, diferente em cada mês do ano, pode influenciar o nível de produtividade 

nos aviários. Outra limitação que deve ser considerada nessa avaliação é o fato de que não há 

garantia de que as unidades que não indicaram utilização de financiamento bancário na 

construção e equipamento de seu galpão mais recente não o tenham feito na viabilização dos 

galpões mais antigos, sendo que os IEP’s utilizados na análise referem-se à operação global, 

no âmbito dos aviários, e não apenas àquela desenvolvida em seus galpões mais recentes. 

De qualquer forma, buscou-se uma comparação entre os IEP’s médios verificados nos 

aviários que indicaram não terem utilizado financiamento bancário na viabilização de seu 

último galpão e aqueles que indicaram sua utilização, sendo que os dados demonstraram a 

inexistência de diferenças significativas entre os índices comparados. 

 

Tabela 146 – IEP: Média das três últimas medições realizadas pela integradora [M1] 
 Com financiamento Sem financiamento 
 Média DP Média DP 

IEP Médio 324,94 17,97 327,07 19,43 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

g) Importância do Crédito Bancário e Contribuição da Integração para sua Obtenção 

 

Ambas as amostras apresentaram resultados que indicam a percepção de que o Crédito 

Bancário é importante no apoio aos negócios desenvolvidos no âmbito das unidades 

integradas. As respostas obtidas nos questionários recolhidos pela Integradora [M1] 

mostraram que 90,5% dos respondentes concordaram que o Crédito Bancário é relevante para 
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a viabilização dos aviários. Na amostra pesquisada junto à integração 2, 92% dos 

respondentes concordaram com a assertiva de que o Crédito Bancário é importante para 

financiar a construção e o equipamento dos aviários e sua modernização. 

Enquanto 93% dos respondentes da amostra da integração [M2] concordaram com a 

assertiva de que a participação em um modelo de integração facilita a obtenção de Crédito 

Bancário, apenas 72,6 % dos respondentes da amostra explorada na integração [M1] 

concordaram com a citada afirmação. 

Dos respondentes avaliados, apenas 24% dos vinculados à integração [M1] indicaram 

que obtiveram apoio de Crédito Bancário para a construção e equipamento de seu galpão mais 

recente, enquanto que 79,9% dos respondentes vinculados à integração [M2] concordaram 

com a assertiva. 

 

                            Tabela 157 – Importância do crédito bancário 

Resposta Integradora 1 Integradora 2 
Frequência % Válido Frequência % Válido 

Discordo Totalmente 7 4,3 1 0,5 
Discordo muito 6 3,7    
Discordo pouco 5 3,1 6 3,0 
Concordo pouco 13 8,1 9 4,5 
Concordo muito 19 11,8 32 16,0 
Concordo totalmente 111 68,9 152 76,0 
Total 161 100 200 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 168 – Importância da integração para acesso ao crédito bancário 
Resposta Integradora 1 Integradora 2 

Frequência % Válido Frequência % Válido 
Discordo Totalmente 16 10,2 3 1,5 
Discordo muito 9 5,7 2 1,0 
Discordo pouco 9 5,7 9 4,5 
Concordo pouco 9 5,7 11 5,5 
Concordo muito 21 13,4 47 23,5 
Concordo totalmente 93 59,2 128 64,0 
Total 157 100 200 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 179 – Obtenção de apoio bancário para financiamento do galpão mais 
Resposta Integradora 1 Integradora 2 

Frequência % Válido Frequência % Válido 
Discordo Totalmente 99 67,8 26 13,1 
Discordo muito 2 1,4 5 2,5 
Discordo pouco 7 4,8 9 4,5 
Concordo pouco 3 2,1 16 8,0 
Concordo muito 5 3,4 26 13,1 
Concordo totalmente 30 20,5 117 58,8 
Total 146 100 199 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

h) Liberdade para Abandonar e Propensão em Desistir do Negócio 

 

 

As assertivas foram propostas visando avaliar se existem diferenças com relação à 

propensão em abandonar a integração, quando se avalia os aviários que contam com 

financiamento bancário e aqueles que não se utilizam dessa fonte de captação. 

Vale destacar, como limitação nessa análise, o fato de que não há garantia de que os 

aviários que não buscaram financiamento bancário para a construção e equipamento de seu 

galpão mais recente não o tenham feito quando da viabilização de galpões mais antigos. 

Entre os respondentes que não se utilizaram de financiamento bancário para a 

construção e equipamento de seu galpão mais recente, 63,9% discordaram quanto à sensação 

de liberdade completa para abandonar o negócio e 72,3% discordaram quanto ao fato de já 

terem pensado em desistir das atividades. Entre os respondentes que se utilizaram de 

financiamento bancário, 65,3 % discordaram quanto a se sentirem completamente livres para 

abandonar o negócio, enquanto que 66,5% dos respondentes discordaram quanto a já terem 

pensado em desistir das atividades. 
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Tabela 20 – Sensação de liberdade para abandonar o negócio 

Resposta Sem financiamento Com financiamento 
Frequência % Válido Frequência % Válido 

Discordo Totalmente 72 46,5 79 39,7 
Discordo muito 11 7,1 35 17,6 
Discordo pouco 16 10,3 16 8,0 
Concordo pouco 5 3,2 27 13,6 
Concordo muito 20 12,9 10 5,0 
Concordo totalmente 31 20,0 32 16,1 
Total 155 100 199 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 181 – Já pensou em desistir das atividades no aviário 

Resposta Sem financiamento Com financiamento 
Frequência % Válido Frequência % Válido 

Discordo Totalmente 90 58,1 92 46,0 
Discordo muito 11 7,1 25 12,5 
Discordo pouco 11 7,1 16 8,0 
Concordo pouco 9 5,8 16 8,0 
Concordo muito 14 9,0 28 14,0 
Concordo totalmente 20 12,9 23 11,5 
Total 155 100 200 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

i) Aspectos dos Construtos: Crédito, Investimento e Desempenho 

 

 

Os dados dos questionários recebidos, tratados pela estatística descritiva, a frequência 

de respostas e pelas técnicas das estatísticas não paramétricas do Qui-quadrado (χ2

 

), Mann-

Whitney (M-W) e Kolmogorov-Smirnov (K-S), apresentaram os resultados conforme são 

mostrados na Tabela 22. 
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Tabela 192 – Estatística descritiva dos construtos: crédito, investimento e desempenho 

VARIÁVEIS 
Integradora 1 Integradora 2 

χ2 M-W K-S α 
D C D C 

C
re

di
to

 

C1 Importância do crédito bancário 2,8 97,2 9,4 90,6 0,006 0,129 0,534 

α 1
 =

 0
,6

9;
 α

2 =
 0

,7
9 

C2 Importância dos custos do crédito 11,7 88,3 14,5 85,5 0,003 0,099 0,148 

C3 Importância do prazo de análise 27,8 72,2 21,4 78,6 0,001 0,001 0,000 

C4 Busca e obtenção de financiamento 13,9 86,1 62,4 37,6 0,000 0,000 0,000 

C5 Tempo de resposta pelo banco 36,1 63,9 73,5 26,5 0,000 0,000 0,000 

C6 Taxas indicadas pelo banco 36,1 63,9 65,8 34,2 0,000 0,000 0,000 

C7 Garantias exigidas pelo banco 44,4 55,6 70,1 29,9 0,000 0,000 0,000 

C8 Propensão em buscar crédito 12,8 87,2 27,4 72,6 0,001 0,066 0,029 

C9 Crédito bancário como facilitador 3,9 96,1 9,4 90,6 0,038 0,914 0,843 

C10 Importância da integração 6,1 93,9 21,4 78,6 0,000 0,106 0,070 

In
ve

st
im

en
to

 

I1 Crédito para o galpão mais recente 14,4 85,6 68,4 31,6 0,000 0,000 0,000 

α 1
 =

 0
,4

7;
 α

2 =
 0

,6
8 

I2 Prazo de construção do galpão 17,2 82,8 44,4 55,6 0,000 0,003 0,000 

I3 Galpão poderia ser mais moderno 22,2 77,8 32,5 67,5 0,000 0,755 0,057 

I4 Equipamentos mais modernos 22,8 77,2 33,3 66,7 0,000 0,818 0,029 

I5 Prazo de alojamento das aves 19,4 80,6 38,5 61,5 0,001 0,016 0,012 

I6 Redução da mão de obra 30,0 70,0 34,2 65,8 0,000 0,350 0,024 

I7 Densidade máxima de aves 34,4 65,6 39,3 60,7 0,123 0,945 0,812 

I8 Atendimento de requisitos 48,3 51,7 52,1 47,9 0,000 0,853 0,273 

I9 Melhores retornos produtividade 35,0 65,0 30,8 69,2 0,000 0,006 0,000 

I10 Não pensa em desenvolver reformas 60,0 40,0 64,1 35,9 0,025 0,134 0,048 

D
es

em
pe

nh
o 

D1 Eficiência operacional melhor 71,1 28,9 53,0 47,0 0,000 0,003 0,000 
α 1

 =
 0

,2
3;

 α
2 =

 0
,4

4 
D2 Densidade de povoamento melhor 42,2 57,8 66,7 33,3 0,000 0,017 0,000 

D3 Retornos são os melhores possíveis 52,8 47,2 47,0 53,0 0,002 0,106 0,085 

D4 Alojamento de aves dentro do prazo 18,3 81,7 34,2 65,8 0,016 0,013 0,057 

D5 Capacidade de redução da mão de obra 79,4 20,6 56,4 43,6 0,000 0,000 0,000 

D6 Mortalidade e conversão alimentar 43,3 56,7 26,5 73,5 0,000 0,000 0,000 

D7 Acesso a crédito melhora desempenho 27,2 72,8 22,2 77,8 0,000 0,000 0,000 

D8 Satisfação plena com o desempenho 32,2 67,8 22,2 77,8 0,000 0,000 0,000 

D9 Liberdade para abandonar o projeto 33,3 66,7 32,5 67,5 0,000 0,223 0,020 

D10 Propensão a desistir do negócio 40,0 60,0 15,4 84,6 0,000 0,013 0,000 

Onde: (n1 = 180; n2 = 117) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Tabela 22, são observados três pontos importantes: 
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a) o primeiro referiu-se às diferenças quanto à influência (ou moderação) na 

intermediação financeira sob o ponto de vista dos produtores rurais de aves, sendo 

que, de um total de 30 assertivas: i) 53,3%, equivalente a 16 assertivas, indicaram 

haver fortes evidências de diferenças de visões; ii) 16,7%, equivalente a 5 assertivas, 

indicaram haver médias evidências; iii) 26,7%, equivalente a 8 assertivas, indicaram 

haver fracas evidências; e iv) 3,3%, equivalente a 1 assertiva, indicou não haver 

diferença na intermediação financeira; 

b) o segundo referiu-se ao coeficiente Alpha (α) de Cronbach. Nas assertivas do 

construto crédito, os pontos de vistas dos produtores relacionados às integradoras 1 e 

2, tiveram coeficientes Alpha (α) de Cronbach ≥ 0,60, denotando haver boa 

consistência interna entre as variáveis para a formação do construto. Nas assertivas do 

construto investimento e relacionada à integradora 2, o coeficiente Alpha (α) de 

Cronbach, ficou aquém do recomendado, que é de 0,60. Quanto às assertivas do 

construto desempenho, tanto às relacionadas à integradora [M1] quanto à integradora 

[M2], não apresentaram consistência interna, ficando, em ambos os casos, aquém do 

valor 0,60; 

c) o terceiro referiu-se à escala de discordância ou concordância quanto à influência da 

intermediação financeira. Não há um padrão de respostas. As diferenças de populações 

ocorreram de dois modos: a) ambas no mesmo lado da escala (discordo ou concordo). 

Neste caso, a distribuição no mesmo lado da escala foi fator determinante para a 

diferença. Exemplo: na variável C3, a frequência da distribuição dos dados no lado 

concordante da escala foi de 72,2% correspondente a soma das frequências [20,6 + 

18,3 + 33,3] e, 78,6% correspondente a soma das frequências [10,3 + 10,3 + 58,1], 

para a integradora [M1] e [M2], respectivamente e; b) em lados diferentes da escala. 

Neste caso, as altas frequências das distribuições de dados, da integradora [M1] e 

[M2], se deram em lados opostos da escala. Exemplo: na variável C4, a frequência da 

distribuição dos dados no lado concordante da escala da integradora [M1] foi de 

86,1% enquanto que na integradora [M2], a alta frequência de respostas ocorreu no 

lado discordante da escala com 62,4%. 

 

Diante disso, embora houvesse o cuidado de que todas as respostas esperadas e de 

melhor resultado estivessem no lado concordante da escala, verificou-se que isso não ocorreu, 

denotando a aleatoriedade das frequências de respostas pelos produtores rurais de aves, 
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embora, do total de assertivas analisadas, 53,3% delas, mostraram fortes evidências da 

influência da intermediação financeira, 16,7% médias evidências e 26,7% fracas evidências. 

Além disso, pela aplicação da técnica estatística não paramétrica, foi possível 

vislumbrar evidências de que a intermediação bancária para a captação de recursos pelos 

produtores rurais é diferente em quase todas as assertivas analisadas. Apenas a assertiva I7 

(variável: Densidade máxima de aves e correspondente à Assertiva: O galpão mais novo / 

recente que eu construí e equipei permitiu colocar o máximo de densidade de povoamento de 

aves, devido ao modelo de construção e equipamentos utilizados) teve frequência de respostas 

semelhantes entre os produtores rurais, de ambas integradoras. 

Salienta-se, ainda, que a técnica não paramétrica permitiu examinar somente uma 

relação por vez. No entanto, ensejou-se ir além do exame de uma relação por vez, por meio da 

análise do conjunto inter-relacionados dos construtos composto de investimento, crédito e 

desempenho. Assim, prosseguiu-se no exame das múltiplas relações de dependência inter-

relacionadas (dos construtos), simultaneamente, pela especificação de um modelo de 

equações estruturais. 

 

 

4.5.4.2  Estatística Multivariada 

 

 

Assim, as relações de dependências estruturais dos construtos: crédito, investimento e 

desempenho, mostrado na Figura 5 foram avaliados pela estratégia de modelagem de 

equações estruturais precedida por uma análise fatorial exploratória para a validação da escala 

e medidas dos constructos. Os resultados são apresentados a seguir. 

 

 

a) Validação da escala 

 

Utilizou-se da análise fatorial confirmatória para validar a escala de medidas 

relacionadas aos três construtos: crédito, investimento e desempenho. Em razão das medidas 
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originais serem constituídas de três construtos, a análise fatorial foi elaborada para extrair três 

componentes principais. Inicialmente, os dados coletados, submetidos à análise fatorial 

confirmatória, forneceram nove componentes principais (construtos ou variáveis latentes). Por 

conta disso, foi necessário ajustar as medidas e escalas para o propósito deste estudo, quais 

sejam: obter uma validação da escala em função dos construtos: investimento, crédito e 

desempenho. 

Assim, após várias rodadas para geração das matrizes de correlação e extração de 

componentes principais, de um total de 30 medidas (ou variáveis) originais, resultou em um 

modelo composto de 15 variáveis distribuídas nos três construtos previamente definidos: 

crédito, investimento e desempenho. 

Na Tabela 23 é apresentado os resultados da análise fatorial confirmatória. 

Tabela 203 - Análise Fatorial Confirmatória - Componentes Principais 
MSA/KMO = 0,762     n = 297 casos Componentes Principais Comunalidade ASSERTIVAS 1 2 3 

C4 Busca e obtenção de financiamento 0,857 0,146 0,048 0,758 
C5 Tempo de resposta pelo banco 0,793 0,073 -0,025 0,635 
C6 Taxas indicadas pelo banco 0,789 0,057 -0,070 0,630 
C7 Garantias exigidas pelo banco 0,760 0,093 -0,009 0,586 

C10i Crédito para o galpão mais recente 0,842 0,126 0,089 0,733 
I6 Redução da mão de obra 0,112 0,729 0,013 0,544 
I7 Densidade máxima de aves 0,084 0,708 -0,169 0,537 
I8 Atendimento de requisitos 0,075 0,842 -0,038 0,716 
I9 Melhores retornos produtividade -0,020 0,674 0,088 0,462 

I10 Não pensa em desenvolver reformas 0,133 0,388 0,065 0,172 
D1 Eficiência operacional melhor -0,249 0,117 0,439 0,269 
D2 Densidade de povoamento melhor 0,164 -0,210 0,569 0,395 
D5 Capacidade redução da mão de obra -0,094 0,138 0,643 0,441 
D7 Acesso a crédito melhora desempenho -0,198 -0,111 -0,521 0,323 
D9 Liberdade para abandonar o negócio -0,249 0,117 0,500 0,269 

 EIGENVALUE 3,453 2,507 1,510  
 Alpha (α) de Cronbach 0,878 0,701 0,154  
 AVE (Average Variance Explained 23,019 16,716 10,068  
 AVE Acumulada 23,019 39,735 49,803  

 Interpretação (Variáveis Latentes) 

C
ré

di
to

 

In
ve

st
im

en
to

 

D
es

em
pe

nh
o  

Bartlett's Test of Sphericity = 1322,74 - df. 105 - Signif. 0,000 
Determinante da matriz de correlação = 0,010 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados apresentaram um MSA/KMO igual a 0,762 e teste de esfericidade de 

Bartlett´s igual a 1.322,74 (p < 0,000) sugerindo que os dados apresentam normalidade e 
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matriz de correlações igual a 0,010 evidenciando que a distribuição era factível da aplicação 

da análise fatorial, método de extração dos componentes principais. Como já foi observado na 

Tabela 22, o Alpha (α) de Cronbach referente ao construto desempenho ficou aquém do 

mínimo adequado. Observa-se ainda na Tabela 22, que a variável C10i

Tabela 214 – Medidas originais, finais e consistências interna 

 (Crédito para o galpão 

mais recente), inicialmente, pertencia ao construto Investimento, todavia, no final das rodadas 

para geração da matriz de correlações, ela se ajustou no grupo de assertivas do construto 

crédito. 

Portanto, pela aplicação da análise fatorial, os três construtos puderam ser identificados, 

todavia, com a quantidade de medidas alteradas. Na Tabela 24 são mostradas estas alterações. 

 

 Medidas Originais Medidas Finais 
CP VARIAVEL LATENTE ITENS α AVE ITENS α AVE 
1 Crédito 10 0,762 16,372 5 0,878 23,019 
2 Investimento 10 0,601 12,605 5 0,701 16,716 
3 Desempenho 10 0,433 11,406 5 0,554 10,068 

 Acumulada 40,383 Acumulada 49,803 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nota-se ainda, que a AVE (Average Variance Explained) melhorou de 40,383% para 

49,803%.  

 

 

b) Avaliação das Relações Estruturais  

 

 

Após a aplicação da análise fatorial confirmatória procedeu-se uma avaliação das 

correlações entre os construtos do modelo. O coeficiente de correlação entre os construtos é 

mostrado na Tabela 25 e visualizado na Figura 8. 
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Tabela 225 – Correlação entre construtos 
 Crédito Investimento Desempenho 
Crédito 1,000   
Investimento 0,245* 1,000  
Desempenho 0,128* -0,129* 1,000 

(*) Estatisticamente significativo para (α ≤ 0,05) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Correlação entre construtos 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se a existência de correlação estatisticamente significativa (α ≤ 0,05) entre os 

construtos do modelo, o que induz à favorável conclusão quanto à validade do modelo. 

Todavia, buscou-se na modelagem de equações estruturais para verificar possíveis 

discrepâncias ou variações mais específicas no modelo teórico-empírico em análise. 

Para efeito de comparação do ajuste dos dados, foram consideradas três modelagens: a) 

o Modelo inicial (M0) em que se consideraram todos os produtores de aves, 

independentemente, da empresa integradora se faz ou não faz a intermediação financeira junto 

à instituição bancária; b) o Modelo (M1) em que se consideraram os produtores de aves que 

captam recursos financeiros por sua própria conta; e c) o Modelo (M2) em que se 

consideraram os produtores de aves que, para a captação de recursos financeiros se utiliza da 

empresa cliente (frigorífico ou empresa integradora) junto à instituição bancária. 

Utilizando-se do software LISREL 8.71, construiu-se o modelo teórico-empírico inicial 

(M0) conforme é mostrado na Figura 9. 
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Figura 8: Modelo inicial (M0

a) a correlação entre os construtos investimento e crédito e respectivas medidas 

foram estatisticamente significativas. Quanto à potencial influência do crédito, 

oriundo da instituição financeira, e à capacidade de obtenção de crédito pelos 

aviários para investimentos, os resultados trazem evidências de haver correlação 

positiva entre elas, denotando a relevância que os gestores de aviários 

demonstram destinar a essa prerrogativa, independentemente se conseguiram ou 

não o financiamento; 

) teórico-empírico da pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observam-se, pela Figura 3, três pontos importantes: 

b) quanto às percepções da realização de investimentos nos aviários e seu 

desempenho, a pesquisa revelou haver correlação negativa, sugerindo que, pelas 

opiniões apresentadas pelos gestores dos aviários, melhor qualidade nos 

investimentos não resultaria em melhor desempenho nos aviários. Entre 

possíveis causas que poderiam explicar essa correlação negativa identificada diz 

respeito à própria estrutura da pesquisa, baseada exclusivamente nas percepções 

exteriorizadas pelos gestores dos aviários. Dada a elevada criticidade desses 

gestores quanto à capacidade de se buscar melhores desempenhos e quanto ao 

espaço para a melhoria dos resultados, esse elevado rigor crítico poderia ter 

levado os resultados a uma correlação negativa nesse item; e 
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c) embora o resultado tenha apresentado correlação positiva entre a disponibilidade 

de crédito e desempenho do aviário, ele foi estatisticamente não significante, não 

autorizando inferir qualquer diagnóstico. 

Observa-se ainda que na análise das assertivas das entrevistas o desempenho produtivo 

nos aviários não seria influenciado pela fonte de recursos utilizada no financiamento, uma vez 

que, independentemente da fonte utilizada, o padrão da construção e dos equipamentos dos 

galpões seria fixado pela própria empresa integradora, com o devido acompanhamento 

durante o processo de implantação das unidades integradas. Dessa forma, segundo os gestores 

entrevistados, a viabilidade de uma fonte de recursos compatível com os investimentos – 

internas ou externas – reflete na viabilidade ou não do empreendimento e não no desempenho 

apresentado pelo mesmo, após a sua implantação. Assim, a capacidade de facilitar o acesso de 

seus potenciais integrados a financiamento bancário com condições adequadas, levaria os 

frigoríficos (empresas integradoras) a uma maior capacidade de capturarem aviários 

(produtores rurais), dentro de seus planos de expansão produtiva, e não a um melhor 

desempenho produtivo das unidades em funcionamento. 

Com relação aos modelos especificados, os índices de ajuste do modelo inicial (M0) 

bem como os modelos alternativos (M1) e (M2), são mostrados na Tabela 26.  O modelo 

inicial (M0) apresenta um valor de Qui-Quadrado (χ2) igual a 231,92; df = 87; p = 0,000). 

Observa-se que a razão do Qui-Quadrado (χ2

Tabela 236 – Índices de ajuste (Goodness of fit) 

) pelo grau de liberdade é de 2,66 indicando 

valor aceitável para nível de significância inferior a 0,05. Os valores obtidos para GFI, RMSR 

(Raiz Quadrada da Média Residual) e RMSEA indicaram bom ajuste para o modelo teórico 

empírico. 

 

Índices Valores Calculados Referência  
(HAIR et al., 2005) (M0 (M) 1 (M) 2) 

Quantidade de produtores rurais (n) 297 180 117  
χ 231,92 2 184,99 202,15 Signif.(α ≤ 0,05) 

Graus de liberdade (gl) 87 87 87  
p-value p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 p ≤ 0,05 

χ2 2,66 /gl 2,13 2,32 χ2/gl  ≥ 1,96 
Goodness of Fit Index (GFI) 0,87 0,88 0,82 ≥ 0,9 
Root Mean Square Residual (RMSR) 0,070 0,081 0,080 ≤ 0,08 
Root mean square error approx. (RMSEA) 0,077 0,076 0,10 0,05 <RMSEA< 0,08 
90% Confidence Interval for RMSEA 0,066; 0,89 0,060;0,092 0,084;0,12 0,08; 0,10 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tendo como base o índice (χ2/gl), verifica-se que o modelo geral (M0) é o que apresenta 

melhor resultado. Comparando-se os três índices de aderência ou de ajuste, revela-se que o 

modelo (M1

O estudo, em sua Etapa 2, apresentou, basicamente, duas limitações. A primeira, 

referiu-se à coleta de dados em amostra não probabilistica, uma vez que, os respondentes 

foram selecionados pelas empresas clientes (frigorífico ou empresas integradoras). A segunda, 

referiu-se à distribuição dos dados. Os dados coletados, segundo a escala de discordância / 

concordância, tipicamente, possuem distribuição não paramétrica e utilizadas nas técnicas 

multivariadas. Por conta disso, os resultados obtidos devem ser vistos com parcimônia. 

) apresenta menor índice de RMSEA (Raiz do erro quadrático médio de 

aproximação) igual a 0,076 que está dentro do intervalo de aceitação. 

De forma geral, todas as medidas indicam que os modelos estruturais são, na melhor das 

hipóteses, perifericamente aceitável, denotando que questões relacionadas à obtenção de 

financiamento, taxas oferecidas pelas instituições financeiras, prazos de análise das propostas 

e garantias exigidas independem se há ou não intermediação bancária. 

 

 

 

4.5.4.3 Limitações do Método da Pesquisa - ETAPA 2 

 

 



5 DISCUSSÃO 

 

 

O estudo procurou explorar, num contexto mais restrito, a existência de influência 

positiva na presença de uma instituição financeira, diretamente vinculada a arranjos 

produtivos na avicultura de corte. Numa avaliação mais ampla, o presente trabalho procurou 

contribuir para uma discussão sobre o espaço considerado e explorado como fonte de alianças 

estratégicas, tanto na literatura quanto na gestão organizacional, estimulando as reflexões 

quanto a uma excessiva concentração das inter-relações organizacionais na linha vertical 

representada pelas cadeias produtivas das organizações. 

 

 

5.1 – ESCOPO AMPLO 

 

 

As redes inter-organizacionais emergem como uma nova maneira de pesquisar, 

desenvolver, produzir, comercializar e aproveitar as oportunidades de mercado, ou seja, 

surgem como um desafio na criação e implementação das estratégias nas empresas. Se, por 

um lado, ampliam a capacidade de se diferenciar dos concorrentes, quer seja na busca de 

posição singular, quer seja na redução de custos, por outro lado lançam as organizações em 

um ambiente extremamente complexo, onde as alternativas se multiplicam – e 

consequentemente os riscos nas decisões – e os resultados de cada uma das empresas 

envolvidas, assim como de cada rede estabelecida, dependerá decisivamente do nível de 

acerto nas escolhas e da capacidade de implementação e manutenção dessas redes. 

A literatura acessada no presente trabalho sugere que o inter-relacionamento entre as 

empresas parece ser um caminho sem volta. Nesse contexto, a habilidade de participar de 

“redes vencedoras” e posicionar-se de forma a capturar parte razoável dos benefícios gerados 

parece representar aspecto relevante no crescimento e na perenidade de uma organização. 

Constitui, ainda, elemento crítico desse processo, a confiança estabelecida entre os 

componentes da rede, na medida em que esse aspecto amplifica o potencial de trocas 
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saudáveis no âmbito dessas inter-relações e reduz os riscos de posturas eminentemente 

oportunistas, contribuindo para a preservação da rede e para a obtenção dos resultados 

desejáveis para seus participantes. 

O levantamento bibliográfico realizado indica alguma desorientação teórica sobre 

conceitos relacionados às relações inter-organizacionais, particularmente os relativos à Cadeia 

e ao Sistema de Valor. A literatura acessada permite concluir, ainda, que os esforços 

direcionados às relações inter-firmas se concentram, preponderantemente, na linha vertical 

representada pela Cadeia produtiva.  Dentro dessa perspectiva e a partir dos resultados da 

pesquisa de campo realizada, o estudo permite levantar uma questão que pode ser importante 

para o futuro das estratégias organizacionais: estariam as empresas explorando todo o espaço 

existente para a identificação e viabilização de alianças estratégicas que possam contribuir 

para a obtenção de vantagem competitiva ou para uma melhor atuação no que diz respeito às 

incertezas ambientais?  

Para os objetivos do presente estudo, independentemente de um consenso sobre a 

interpretação dos diversos conceitos abordados e a despeito das questões epistemológicas 

relativas às diversas teorias acessadas, o fato é que o conteúdo levantado evidencia a 

influência que as inter-relações organizacionais exercem atualmente e exercerão no futuro do 

ambiente organizacional, exigindo dos pesquisadores e dos gestores uma intensa dedicação 

quanto ao conhecimento das oportunidades e ameaças que a ampliação do alcance das 

estratégias traz para as empresas, num novo mundo em que se fazer presente parece 

inevitável, mas ao mesmo tempo, complexo e arriscado. Certamente a vida dos gestores nas 

próximas décadas será mais desafiadora do que nas décadas passadas, mas, ao mesmo tempo, 

abrirá um horizonte promissor para a ampliação das fontes para obtenção de vantagem 

competitiva, não mais exclusivamente através da concepção de produtos competitivos, que a 

engenharia reversa é capaz de imitar rapidamente, ou do acesso privilegiado à matéria-prima, 

mas com base em inter-relações que potencializem capacidades individuais e que extrapolem 

as relações industriais e comerciais até aqui predominantes. 

Cabe, no entanto, atentar-se para o fato de que tais inter-relações vêm se concentrando 

de maneira significativa nas relações dentro da cadeia produtiva das empresas, ou seja, junto a 

fornecedores, canais e clientes, sem o mesmo foco quando se trata de empresas que orbitam o 

essas organizações, mas não fazem parte de sua cadeia produtiva, como é o caso das 

instituições financeiras. Estudos dedicados ao tema podem contribuir para avaliar se essa 

tendência é consequência da ausência de foco dos estudos organizacionais a respeito ou se 
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efetivamente as empresas não percebem o mesmo grau de relevância nas inter-relações com 

empresas que não fazem parte de sua cadeia produtiva, para os resultados de suas estratégias. 

Sem maior aprofundamento nos aspectos epistemológicos, o presente estudo ousa 

provocar as futuras pesquisas e os futuros trabalhos quanto à pertinência e viabilidade de se 

buscar uma expansão dos conceitos de Cadeia e Sistema de Valor, agregando-se aspectos das 

teorias de redes organizacionais e ampliando a abordagem para algo que poderia se denominar 

“Rede de Valor”, incluindo empresas, entidades, centros de pesquisa, universidades e outros 

atores que não estejam situados na cadeia produtiva das organizações, mas que possam 

contribuir para a redução das incertezas do ambiente e até mesmo representar novas fontes de 

vantagens competitivas. 

Em breve pesquisa, realizada no sítio “Google Acadêmico”8

                                                 
8 Google Acadêmico. Disponível em: <http://scholar.google.com.br>. Acesso em 03 abr. 2010. 

, utilizando as palavras 

“Redes de Valor”, verificou-se que os dez primeiros resultados não trouxeram qualquer 

menção a estudos que envolvessem os termos com a conotação sugerida no presente estudo. 

De maneira geral, os trabalhos publicados e resultantes da busca estavam dirigidos a redes de 

informação, redes neurais, comércio eletrônico e outros temas, sem incluírem uma abordagem 

direcionada ao estudo de inter-relações organizacionais em um espaço mais amplo do que 

aquele delineado pela Cadeia e pelo Sistema de Valor. 

É notório e conhecido o desafio que as organizações vêm enfrentando ao longo das 

últimas décadas, para que os investimentos de seus recursos obtenham os melhores retornos, 

diante da grande quantidade de alternativas existentes, assim como para que suas estratégias 

sejam vencedoras em um ambiente cada vez mais dinâmico e complexo. Também é fato de 

que a ampliação da abordagem da gestão, na busca da identificação de novos relacionamentos 

inter-organizacionais, amplia ainda mais desafio já existente. Mas a ciência da Administração 

não se faz presente para limitar a visão dos gestores. Ao contrário, ela deve continuar 

estudando, pesquisando e indicando caminhos que o futuro pode exigir que as organizações 

trilhem para se manterem seus propósitos estratégicos, que, em resumo, buscam perenizar e 

fortalecer suas operações e o retorno esperado para seus investidores. 
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5.2 ESCOPO RESTRITO 

 

Com base nos dados demográficos obtidos na amostra geral da pesquisa (400 

questionários entregues), pode-se enumerar os seguintes aspectos relevantes, dados os 

objetivos do estudo: 

a) Independentemente de contarem ou não com a intermediação da empresa 

integradora, os produtores rurais vinculados às unidades integradas (aviários) 

concordaram sobre a relevância do crédito bancário para a viabilização dos 

investimentos na construção e equipamento dos aviários e em sua modernização, 

sendo que 90,5% dos gestores de aviários da Integração 1 concordaram com a 

assertiva, enquanto que 92% dos gestores dos aviários da Integração 2 também o 

fizeram; 

b) A comparação do IEP médio verificado entre os aviários que indicaram não ter 

utilizado crédito bancário na viabilização de seu galpão mais recente, com os 

aviários que recorreram a financiamento bancário para a construção e 

equipamento do galpão mais recente não trouxe diferenças significativas, o que 

parece ratificar as respostas obtidas nas entrevistas realizadas na etapa 

exploratória da pesquisa, cujas respostas indicaram que, dada a participação 

direta das empresas integradoras na definição dos pré-requisitos essenciais dos 

projetos, assim como na assistência técnica aos gestores dos aviários, o 

desempenho produtivo não sofre influência das fontes de financiamento, sendo 

que a maior ou menor disponibilidade de linhas de crédito bancárias exerce 

influência na capacidade de captura de unidades integradas pelas empresas 

integradoras; 

c) A maioria dos respondentes vinculados à integração 2 (que conta com a 

participação direta de uma instituição financeira) demonstraram concordar com 

a relevância da intermediação da empresa integradora para o acesso ao crédito 

bancário, perfazendo 93% da amostra, enquanto que no caso da integração 1 

(que não conta com a participação direta de uma instituição financeira), 72,6% 

dos respondentes concordaram com a assertiva. Embora em menor percentual, 

cabe registrar que mesmo os produtores rurais vinculados à integradora [M1], 

que não conta com a participação direta de uma instituição financeira, 
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demonstraram, em sua maioria, reconhecer a relevância da participação da 

empresa integradora na intermediação do relacionamento bancário com as 

unidades integradas. Já no que diz respeito ao acesso ao crédito bancário, dos 

respondentes avaliados, apenas 24% dos vinculados à integração 1 indicaram 

que obtiveram apoio de Crédito Bancário para a construção e equipamento de 

seu galpão mais recente, enquanto que 79,9% dos respondentes vinculados à 

integração 2 concordaram com a assertiva. Ou seja, a maioria dos respondentes 

da pesquisa reconheceu a importância da participação das empresas integradoras 

para a melhoria do acesso ao crédito bancário, mas as respostas mostraram 

diferenças significativas no acesso efetivo ao crédito bancário, quando 

comparadas as respostas obtidas junto aos gestores da integração 1 e aqueles 

vinculados à integração 2. Ao mesmo tempo, as respostas obtidas nas entrevistas 

realizadas na etapa exploratória levam à conclusão de que as instituições 

financeiras se mostram mais receptivas à realização de financiamentos de longo 

prazo para investimentos realizados em pequenas e médias empresas quando 

contam com uma estrutura produtiva que garanta a comercialização dos produtos 

e com a presença de grandes empresas que possam dar o suporte tecnológico, 

produtivo e comercial às pequenas e médias empresas que fazem parte de seu 

sistema de valor. 

d) As respostas obtidas junto aos gestores das duas integrações não ratificaram 

percepções obtidas na etapa exploratória, de que a existência de crédito bancário 

poderia elevar o grau de dependência do integrado ao arranjo produtivo e 

consequentemente reduzir a propensão a desistir do negócio, o que contribuiria, 

portanto, para uma maior estabilidade do sistema produtivo. 

Já a partir do tratamento estatístico realizado com base nos dados coletados na pesquisa, 

foi possível destacar os seguintes resultados: 

a) Pela frequência de respostas, relacionados à escala de discordância e 

concordância, as mesmas demonstraram um comportamento aleatório, não 

mostrando um padrão de resposta compatível com a aplicação dos testes não 

paramétricos; e 

b) Pela modelagem de equações estruturais, os modelos simulados, identificados 

por M0, M1 e M2, mostraram não haver diferenças entre eles. 
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Diante destes resultados, conclui-se que não existiu evidência da influência da 

intermediação financeira para a captação dos recursos pelos produtores rurais avícolas. Na 

visão dos produtores rurais os que mais interessam, a eles, são: a) a eficiência da conversão 

alimentar e o peso das aves apurado em cada lote entregue às empresas integradoras (ou 

frigoríficos) e; b) o crédito bancário para modernizar suas instalações e equipamentos, com a 

intenção de reduzir a necessidade da mão-de-obra no manejo das aves, reduzir o risco de 

doença no criatório, aumentar a velocidade de ganho de peso e obter maior densidade de 

povoamento nos galpões. 

Algumas considerações que podem explicar as conclusões acima são:  

a) Em se tratando de aviários integrados aos frigoríficos de transformação (empresas 

clientes ou integradoras), observou-se que os produtores rurais contam com o capital 

de giro disponibilizado pelas empresas integradoras, na forma de suprimentos dos 

pintinhos de um dia, alimentação e medicamentos, utilizados durante o período de 

crescimento, engorda das aves e para a logística envolvida na operação, desde a 

entrega dos pintinhos e insumos necessários, até a retirada das aves. Assim, a 

necessidade de recursos financeiros está concentrada nos investimentos em ativo fixo 

e capital de giro para a mão de obra, energia elétrica e água. Em muitos casos, os 

investimentos fixos são realizados com recursos próprios, a partir de poupança 

acumulada e/ou alienação de outros ativos, tais como propriedades pré-existentes, 

veículos, etc. As necessidades de capital de giro podem ser supridas pelas próprias 

receitas auferidas pelos produtores rurais; 

b) Também pareceu claro, que o crédito bancário tem um importante papel na 

viabilização dos aviários. Todavia, as dificuldades enfrentadas durante o processo de 

análise das propostas encaminhadas, tende a fazer com que os produtores rurais 

utilizem recursos próprios para a construção dos galpões e instalação dos 

equipamentos. 

Portanto, se de um lado a decisão da intermediação financeira parece não interferir na 

eficiência dos aviários (empresas integradas), tendo em vista que os aviários são construídos e 

equipados a partir de premissas orientadoras emanadas dos frigoríficos (empresas 

integradoras), por outro lado as restrições ao crédito bancário tende a reduzir a capacidade de 

captura de aviários (produtores rurais) pelos frigoríficos (empresas integradoras) além de, em 
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alguns casos, estender o prazo de construção e equipamento dos galpões, prorrogando, assim, 

os horizontes para início dos alojamentos, podendo impactar as estratégias industriais 

definidas, que necessitam de garantia de entrega das aves pronta para o consumo para o 

cumprimento dos volumes de produção, dentro do cronograma estabelecido e demandado 

pelo mercado. Essa constatação poderia ser explicada por duas possíveis razões:  

a)  Os investimentos realizados com crédito bancário contariam com recursos 

previsíveis e programados quando da concessão do financiamento, enquanto que os 

investimentos realizados com recursos próprios dependeriam da obtenção de 

recursos a partir da venda de ativos e da geração de caixa a partir de outras 

atividades, o que poderia provocar um descasamento entre o planejado e o realizado; 

e  

b) Os mutuários de financiamento bancário necessitariam prestar contas quanto ao 

cronograma de realização de investimentos, enquanto que, no caso de investimentos 

realizados com recursos próprios, esse acompanhamento perderia intensidade. 

Tais evidências parecem ratificar os pressupostos de Prates, Cintra e Freitas (2000), que 

destacam as dificuldades de acesso ao crédito bancário, no Brasil, pelas pequenas e médias 

empresas, que utilizam o autofinanciamento como principal fonte de recursos para seus 

investimentos, mais pelas dificuldades de acesso a fontes externas do que por uma decisão de 

gestão. 
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6  CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO 

 

Diante dos resultados obtidos e analisados, o presente estudo permite concluir que: 

 a) As instituições financeiras foram reconhecidas como agentes relevantes para a geração de 

recursos que viabilizem os investimentos para a construção e equipamento dos aviários e sua 

atualização/modernização;  

b) A presença de uma instituição financeira em um arranjo produtivo representou facilidades 

na obtenção de crédito bancário pelos respectivos integrados, dando suporte à hipótese H1;  

c) O crédito bancário apresentou relação positiva com a qualidade dos investimentos 

realizados nas unidades integradas de um arranjo produtivo, dando suporte à hipótese H2; 

d) O estudo não trouxe evidências quanto à relação positiva entre os investimentos realizados 

nos aviários e o respectivo desempenho produtivo, o que não trouxe suporte à hipótese H3; e  

e) Não houve evidências quanto à influência da presença de uma instituição financeira 

presente em um arranjo produtivo para a melhoria do desempenho produtivo das unidades 

integradas. Portanto, a origem dos recursos financeiros não se mostrou relevante para o 

desempenho produtivo das unidades integradas vinculadas aos arranjos produtivos estudados, 

rejeitando a hipótese H4. 

 O estudo atendeu aos objetivos definidos para o trabalho, considerando que a pesquisa 

bibliográfica e de campo, desenvolvidas, permitiram avaliar a influência da intermediação 

bancária na liberação de crédito rural e no desempenho produtivo na avicultura de corte, 

incluindo a verificação do nível de acesso dos integrados ao crédito bancário, a investigação 

dos investimentos realizados nos aviários e eventuais diferenças, dependendo da origem dos 

recursos utilizados, e a avaliação da relevância do crédito bancário para o desempenho 

produtivo, de acordo com a visão dos gestores das unidades integradas.  

 Por fim, para prosseguimento do estudo, sugere-se ampliar a amostra e envolver outras 

empresas que cumpram o papel de âncoras em redes inter-organizacionais, incluindo partes 

não vinculadas às suas respectivas cadeias produtivas, dado que o modelo da cadeia de 

produção do frango de corte é um tipo de arranjo produtivo que possibilita vantagens 

operacionais e financeiras, servindo como exemplo para outras culturas como modelo de 

negócio.  
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APÊNDICE A: ETAPA 1 (EXPLORATÓRIA) - EMPRESA INTEGRADORA 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA. 

 

Bloco 1: Introdução 

 

Prezado Sr. (a), 

Esta pesquisa é um estudo sobre a relação entre a presença de crédito bancário no 

desempenho dos integrados na cadeia produtiva do frango industrial. Assim, gostaríamos de 

conhecer um pouco mais sobre o processo de integração e as principais características 

apresentadas pelos integrados. Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente 

acadêmico e, dessa forma, todas as informações serão utilizadas estritamente para esse fim. 

Sua colaboração é muito importante para o sucesso dessa pesquisa e, por conseguinte, a 

ampliação da fronteira do conhecimento. 

 

 

Bloco 2: Dados do respondente e da empresa 

 

Data: 

Nome: 

Função: 

Tempo na função: 

Tempo na empresa: 

Nome da empresa:  

Quantidade de integrados: 

Regiões de localização dos modelos de integração: 

 

 

Bloco 3: Entrevista 

 

A – O modelo de integração 

A1: Você pode falar um pouco sobre o modelo de integração da empresa, no segmento da 

avicultura de corte? 
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A2: Além das partes que você citou quando abordou o modelo de integração, existem outras 

instituições, empresas ou partes que se integram nesse arranjo produtivo?  

A3: Quais as vantagens que a empresa oferece aos seus integrados, dentro do modelo de 

integração abordado? 

A4: Em sua opinião, quais as principais contribuições desse modelo de integração para o 

sucesso da operação da empresa, envolvendo o segmento de aves? 

A5: Na sua visão, quais são os principais desafios para que um modelo de integração como 

esse traga as contribuições desejáveis para os resultados da empresa? 

 

B – Crédito Bancário 

B1: Na sua avaliação, qual a importância do crédito bancário para a viabilização do modelo 

de integração envolvendo o segmento de avicultura de corte mantido pela empresa? 

B2: Qual sua percepção sobre a propensão ou a necessidade de os integrados acessarem o 

crédito bancário para viabilizar seu negócio? 

B3: Para a empresa, o crédito bancário é importante na captura de integrados, em suas 

respectivas regiões de interesse? 

B4: Em sua visão, quais as necessidades dos integrados poderiam ser supridas pelo crédito 

bancário (investimento, capital de giro, etc)? 

B5: Em geral, além do crédito bancário, que outras fontes de financiamento os integrados 

utilizam para estruturar seus aviários? 

B6: Você identifica alguma diferença na performance produtiva dos integrados, entre aqueles 

que tomam crédito bancário e aqueles que se utilizam de outras fontes de financiamento? 

B7: No que diz respeito à propensão a desistir do negócio, você identifica alguma diferença 

entre os integrados que tomam crédito bancário e aqueles que utilizam outras fontes de 

financiamento? 

B8: Há algum outro comentário que você queira fazer sobre a participação do crédito bancário 

no modelo de integração sob análise? 

 

C – Investimentos no aviário  

C1: Quais os principais investimentos necessários para se constituir um aviário? 

C2: Em geral, quem são os investidores nesse tipo de negócio? 

C3: A empresa oferece algum tipo de apoio financeiro ao integrado, para os investimentos 

iniciais no aviário? 



118 

 

 

C4: A empresa oferece outros tipos de apoio (não financeiros) ao integrado, para a 

constituição do aviário? 

C5: Você identifica alguma diferença na postura de investimentos no aviário, pelos 

integrados, entre aqueles que tomam crédito bancário e aqueles que se utilizam de outras 

fontes de financiamento? 

C6: Que outros benefícios a empresa oferece aos integrados, para que eles conduzam seus 

negócios?  

C7: Em sua opinião, os integrados necessitam de capital de giro para suportar suas operações? 

 

D – Desempenho nos aviários 

D1: Quais são os principais parâmetros, utilizados pela empresa, para avaliar o desempenho 

dos integrados? 

D2: Existe relação entre o desempenho dos integrados e as receitas auferidas nos aviários?  

D3: De maneira geral, como a empresa enxerga o desempenho atual de seus integrados, diante 

dos objetivos estabelecidos pelo modelo de integração? 

D4: A empresa percebe diferenças de desempenho entre os integrados? 

D5: Caso perceba diferenças, em sua avaliação quais os principais fatores podem justificá-las? 

D6: Mais especificamente, em sua opinião o crédito bancário pode fazer alguma diferença no 

desempenho dos integrados? 

 

E – Encerramento 

E1: Estamos concluindo esta entrevista. Além de agradecer sua predisposição em contribuir 

para nossa pesquisa, gostaria de perguntar se você gostaria de fazer outros comentários sobre 

o que conversamos até aqui. Fique à vontade para discorrer sobre aquilo que julgar pertinente 

ou relevante sobre o tema. 



APÊNDICE B: ETAPA 1 (EXPLORATÓRIA) -  INTEGRADO 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA. 

 

 

Bloco 1: Introdução 

 

 

Prezado Sr. (a), 

Esta pesquisa é um estudo sobre a relação entre a presença de crédito bancário no 

desempenho dos integrados na cadeia produtiva do frango industrial. Assim, gostaríamos de 

conhecer um pouco mais sobre o processo de integração e suas principais características. 

Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico e, dessa forma, todas 

as informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Sua colaboração é muito 

importante para o sucesso dessa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da fronteira do 

conhecimento. 

 

 

Bloco 2: Dados do respondente  

 

Data: 

Nome: 

Local do(s) aviário(s): 

Início das atividades do aviário mais antigo: 

Quantidade de empregados: 

Capacidade total do(s) aviário(s): 

 

 

Bloco 3: Entrevista 

 

A – O modelo de integração 

A1: Você pode falar um pouco sobre o modelo de integração do qual você participa?  

A2: Quais as razões para que você tenha optado por participar de um modelo de integração? 
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A3: Quais são os aspectos mais importantes, em um aviário, para que ele possa ser bem 

sucedido? 

A4: Quais as principais vantagens e desvantagens de se tornar um integrado em um modelo de 

integração como esse do qual você participa? 

A5: Você pensa em ampliar o se negócio, no futuro? Por quê? 

 

B – Crédito Bancário 

B1: Você se utilizou de crédito bancário para viabilizar os investimentos no aviário? 

B2: Como foi a sua experiência ao buscar o financiamento bancário para os investimentos 

necessários à constituição do aviário? 

B3: Em sua opinião, quais as principais dificuldades para se obter crédito bancário e que 

melhorias poderiam ser implementadas para que essas dificuldades fossem reduzidas? 

B4: Você utiliza crédito bancário para suprir suas necessidades de capital de giro? 

B5: Em sua avaliação, o acesso ao crédito bancário é importante para os investimentos e a 

gestão financeira dos aviários? 

B6: Em seu entendimento, o fato de você fazer parte de um modelo de integração facilita, de 

alguma forma, o seu acesso ao crédito bancário? 

B7: Você tem a intenção de ampliar suas operações (aviários)? 

B8: Caso decida por ampliar seus investimentos, você tem a intenção de buscar (novos) 

financiamentos bancários? 

 

C – Investimentos no aviário  

C1: Por que você decidiu realizar investimentos em aviário(s), ou seja, entrar nesse negócio? 

C2: Quais os principais investimentos necessários para se constituir um aviário? 

C3: A empresa integradora oferece algum tipo de apoio financeiro ao integrado, para os 

investimentos iniciais no aviário? 

C4: A empresa oferece outros tipos de apoio (não financeiros) ao integrado, para a 

constituição do aviário? 

C5: Que outros benefícios a empresa integradora oferece aos integrados, para que eles 

conduzam seus negócios?  

C6: Há algum investimento que você gostaria de fazer no aviário, mas ainda não foi possível? 

Por quê? 

C7: Em sua opinião, os integrados necessitam de capital de giro para suportar suas operações? 
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D – Desempenho nos aviários 

D1: Quais são os principais parâmetros, utilizados pela empresa integradora, para avaliar o 

desempenho de seu(s) aviário(s)? 

D2:  Existe relação entre o desempenho dos integrados e as receitas auferidas nos aviários?  

D3: De maneira geral, como você enxerga o desempenho de seus aviários, diante dos 

objetivos estabelecidos por você e pela empresa integradora? 

D4: Você entende que poderia ter um desempenho ainda melhor do que já tem? O que seria 

necessário para que isso ocorresse? 

D5: Mais especificamente, em sua opinião o crédito bancário pode fazer alguma diferença no 

desempenho dos integrados? Por que? 

 

E – Encerramento 

E1: Estamos concluindo esta entrevista. Além de agradecer sua predisposição em contribuir 

para nossa pesquisa, gostaria de perguntar se você gostaria de fazer outros comentários sobre 

o que conversamos até aqui. Fique à vontade para discorrer sobre aquilo que julgar pertinente 

ou relevante sobre o tema. 



APÊNDICE C: ETAPA 1 (EXPLORATÓRIA) -  INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA. 

 

 

Bloco 1: Introdução 

 

Prezado Sr. (a), 

Esta pesquisa é um estudo sobre a relação entre a presença de crédito bancário no 

desempenho dos integrados na cadeia produtiva do frango industrial. Assim, gostaríamos de 

conhecer um pouco mais sobre os convênios de integração e suas principais características 

apresentadas. Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico e, dessa 

forma, todas as informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Sua colaboração é 

muito importante para o sucesso dessa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da fronteira 

do conhecimento. 

 

 

Bloco 2: Dados do respondente e da empresa 

 

Data: 

Nome: 

Função: 

Tempo na função: 

Atividades desenvolvidas na função, relacionadas aos convênios de integração: 

Tempo na instituição: 

Nome da instituição:  

Principais convênios de integração mantidos pela instituição: 

 

 

Bloco 3: Entrevista 

 

A – O modelo de integração 

A1: Você pode falar um pouco sobre o modelo de convênios de integração ofertado pela 

instituição, no segmento da avicultura de corte? 
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A2: Desde quando a instituição atua com esse modelo de integração?  

A3: Em sua opinião, quais as vantagens para as partes envolvidas, que um modelo de 

integração como esse representa? 

A4: Em seu entendimento, o que falta para que modelos de integração como esse, com a 

participação de instituições financeiras, sejam disseminados nos demais segmentos de 

mercado? 

A5: Na sua visão, quais são os principais desafios para que um modelo de integração como 

esse traga as contribuições desejáveis para os resultados das partes? 

 

B – Crédito Bancário 

B1: Na sua avaliação, qual a importância do crédito bancário para a viabilização do modelo 

de integração envolvendo o segmento de avicultura de corte? 

B2: Qual sua percepção sobre a propensão ou a necessidade de os integrados acessarem o 

crédito bancário para viabilizar seu negócio? 

B3: Para a instituição, o modelo de integração traz benefícios para a disponibilização de 

crédito bancário aos integrados? Quais? 

B4: Em sua visão, quais as necessidades dos integrados poderiam ser supridas pelo crédito 

bancário (investimento, capital de giro, etc.)? 

B5: Dentro de sua experiência, a carteira de empréstimos e financiamentos representada por 

aviários integrados apresenta diferenças em relação à carteira composta por aviários 

independentes? Quais as principais diferenças? 

B6: Você percebe aspectos, dentro de um modelo de integração, que facilitam o acesso ao 

crédito bancário pelos integrados? Quais? 

B7: Para a instituição, quais as principais vantagens em participar de um modelo de 

integração, como os presentes no segmento de avicultura de corte? 

B8: Há algum outro comentário que você queira fazer sobre a participação do crédito bancário 

no modelo de integração sob análise? 

 

C – Investimentos no aviário  

C1: Quais os principais investimentos a instituição costuma financiar, na constituição de um 

aviário? 

C2: Em geral, quem são os investidores nesse tipo de negócio? 

C3: A instituição oferece algum tipo de assistência ou consultoria ao proponente, durante o 

processo de análise e condução da proposta de crédito? 
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C4: Em linhas gerais, como é desenvolvida a análise de uma proposta, quando iniciada por 

um integrado? 

C5: Existe alguma diferença entre o processo de análise e condução de propostas de 

financiamento, quando iniciadas por integrados ou por aviários independentes? Quais? 

C6: Os aviários costumam demandar empréstimos para capital de giro ou apenas para os 

investimentos?  

C7: Quais as ações a instituição costuma empreender para assegurar que os financiamentos 

foram efetivamente utilizados nos investimentos produtivos, nos aviários? 

 

D – Desempenho nos aviários 

D1: Quais são os principais aspectos são considerados pela instituição para analisar a proposta 

de financiamento de um aviário, dentro de um convênio de integração? 

D2: O que a instituição entende por um desempenho eficiente, por parte de um aviário 

integrado?  

D3: A instituição percebe alguma diferença de desempenho, entre os aviários integrados e os 

independentes? Quais? Por quê? 

D4: Caso perceba diferenças, em sua avaliação quais os principais fatores podem justificá-las? 

D5: É possível identificar alguma diferença na longevidade de empreendimentos vinculados a 

modelos de integração e negócios independentes? Caso positivo, quais fatores, em sua visão, 

poderiam explicar essas diferenças? 

D6: Mais especificamente, em sua opinião o crédito bancário pode fazer alguma diferença no 

desempenho dos integrados em um arranjo produtivo? Por quê? 

 

E – Encerramento 

E1: Estamos concluindo esta entrevista. Além de agradecer sua predisposição em contribuir 

para nossa pesquisa, gostaria de perguntar se você gostaria de fazer outros comentários sobre 

o que conversamos até aqui. Fique à vontade para discorrer sobre aquilo que julgar pertinente 

ou relevante sobre o tema. 



APÊNDICE D: QUESTIONÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DA ETAPA 

DESCRITIVA. 

 

 

 

Prezado(a) Sr.(a) 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar o efeito do crédito bancário no desempenho dos modelos 

de integração envolvendo o frango de corte, no Brasil. O crédito bancário é uma importante 

fonte alternativa para o desempenho da qualidade dos produtos, confiabilidade, agilidade e 

flexibilidade para a satisfação do consumidor, assim como outras possíveis fontes de 

financiamento. No entanto, definir os aspectos relevantes que o crédito bancário proporciona 

à competitividade na cadeia produtiva do frango de corte não é uma tarefa fácil. Por isso, sob 

o ponto de vista de sua gestão, gostaria de contar com a sua percepção, experiência e 

conhecimento para aprofundar um pouco mais nesses aspectos. Ressalto que o interesse dessa 

pesquisa é unicamente acadêmico. Todas as informações serão utilizadas para esse fim, sendo 

que seus dados não serão divulgados. 

 

Desde já, agradeço antecipadamente a sua colaboração. 

 

Edson Marques Procópio 

Contato por e-mail: edson.marx@uol.com.br 

 

QUESTIONÁRIO 
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Instruções para preenchimento do questionário (gentileza ler com atenção, antes de 

preencher o questionário): 

 

a) Os dados pessoais não serão divulgados no resultado do trabalho. Apenas poderão 

ser utilizados para eventual esclarecimento sobre alguma resposta dada ao 

questionário; 

 

b) Para facilitar a pesquisa, nos Blocos 3, 4 e 5 todas as respostas deverão se referir ao 

último galpão que você construiu/equipou. Ou seja, todas as respostas relativas aos 

Blocos 3, 4 e 5 deverão estar relacionadas ao galpão mais recente em sua 

propriedade. Caso você tenha construído, por último, diversos galpões ao mesmo 

tempo, as respostas devem refletir a opinião mais comum para esses últimos galpões 

que foram construídos/equipados; caso você mantenha um único galpão em sua 

propriedade, é para esse galpão que as questões dos Blocos 3, 4 e 5 serão direcionadas; 

 

c) A questão 7 do Bloco 2 refere-se à densidade de povoamento. Nela, deverá ser 

indicada a densidade de povoamento, em aves por metro quadrado, em três situações: 

no galpão mais antigo, no galpão mais novo e na média da propriedade, ou seja, 

quantas aves por metro quadrado são alojadas em todos os galpões existentes; 

 

d) No caso da questão 11 do Bloco 2 gostaríamos de saber qual a linhagem predominante 

das aves cultivadas na propriedade. Caso a linhagem tenham alterado ao longo do 

tempo, citar apenas a atual/mais recente.  

 

e) Caso você não tenha buscado financiamento para seus investimentos em seu 

último/mais recente galpão através de crédito bancário, favor não responder as 

questões que se relacionem à experiência de financiamento bancário (Questões 5, 

6 e 7 do Bloco 3). 
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BLOCO 1: Dados Pessoais 

 

1) Nome (opcional): ____________________________________________________________  

 

2) Telefone para contato (opcional): ( ____ ):   _______________    3) Data: ____/____/ 2009  

 

4) Tempo de atuação na gestão do(s) aviário(s): ................... anos.  

 

BLOCO 2: Dados do(s) aviário(s) 

 

1) Município: ______________________________________________  2) UF: ___________   

 

3) Indicar abaixo a empresa processadora/integradora para a qual o(s) aviário(s) fornece(m): 

(    ) Integradora 1*  

(    ) Integradora 2* 
(*) Obs: Nos questionários distribuídos foram indicados os nomes das integradoras 

 

4) Quantidade de pessoas dedicadas às atividades no(s) aviário (s): 

a) Proprietários e familiares: .............. pessoas 

b) Empregados (se houver): .............. pessoas 

 

5) Quantidade de galpões que fazem parte da propriedade: ............... galpões 

 

6) Capacidade total de aves na propriedade (por lote): ........................ aves 

 

7) Dados sobre os galpões existentes na propriedade: 

Característica do galpão Idade do galpão (em anos) 
Densidade de povoamento 

(quantidade de aves por metro 
quadrado do galpão) 

Galpão mais antigo na propriedade   

Galpão mais recente na 
propriedade   

Densidade de povoamento média 
considerando todos os galpões 

(Qtde aves/m2) 
Não preencher esse campo  
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8) O galpão mais recente/novo foi financiado através de crédito bancário? 

 ( ) Sim   ( ) Não 

 

9) O(s) aviário(s) entrega(m) as aves exclusivamente para a empresa processadora/integradora 

acima indicada? 

 ( ) Sim   ( ) Não 

 

10) Caso a resposta acima seja “Não”, gentileza preencher o campo abaixo, sobre o volume de 

aves entregues: 

Entrega de aves: _______% para a empresa integradora (acima indicada) e _______% para 

outros compradores. 

 

11) Linhagem de frango utilizada no manejo:........................................................................ 

As principais fontes alternativas de financiamento 
Obs: Esta  tabela  visa  permitir  conhecer  como o(s) aviário(s) foi(ram) 
financiado(s)  (primeira  coluna de respostas)   e   como  são  obtidos  os 
recursos  para o  Capital  de  Giro  que  faz  o aviário funcionar 
(segundacoluna de respostas). 

 

A somatória das respostas, por coluna, deve ser 100%. 

FONTE  DE 
FINANCIAMENTO 

% do total de 
investimento no 

aviário (construção 
do aviário, 

equipamentos e 
outros 

investimentos) 

% do total do 
capital de giro 
utilizado no(s) 

aviário (s) 

Bancos de relacionamento   

Empresa Integradora   

Sócios/Recursos próprios   

Total 100% 100% 
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Participação dos bancos no endividamento bancário da Empresa 
Obs: Esta tabele visa permitir conhecer o nível de concentração do seu 
endividamento  bancário  (se houver e apenas em percentual)  entre  os Bancos  
com  que você mantém relacionamento negocial. A somatória das respostas, 
por coluna, deve ser 100% 

 
BANCO DE RELACIONAMENTO % do endividamento 

Banco 1: 
 

 

Banco 2: 
 

 

Banco 3: 
 

 

Total 
 

100 % 

 

BLOCO 3: Esta parte do questionário refere-se aos aspectos relacionados ao(s) último(s) 

aviário(s) construído(s) e equipado(s) em sua propriedade. Assinale com um “x” a sua 

resposta dentro do parêntese que, na sua opinião, melhor corresponde a situação de sua 

Empresa, conforme escala abaixo. Ou seja, quanto mais próximo do grau de concordância 

(1) mais você discorda da afirmação e quanto mais próximo do grau de concordância (6) 

mais você concorda com a afirmação.  
 1 2 3 4 5 6  

Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 

 

Aspectos do crédito bancário no(s) aviário(s)  Grau de Concordância 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Em minha opinião o crédito bancário é importante para financiar a 
construção e o equipamento de aviários e sua modernização 

      

2 Os custos do financiamento bancário representam fator importante para 
que eu decida por tomar ou não tomar o financiamento 

      

3 
O prazo para análise pelo banco sobre o financiamento bancário 
representa fator importante para que eu decida tomar ou não o 
financiamento 

      

4 Na construção de meu galpão mais recente/novo eu busquei e obtive 
financiamento bancário para financiar o meu empreendimento 

      

5 Em minha opinião, o tempo de resposta do Banco sobre meu pedido de 
financiamento atendeu as minhas expectativas 

      

6 Em minha opinião, as taxas indicadas pelo Banco para o financiamento 
atendeu as minhas expectativas 

      

7 Em minha opinião, as garantias exigidas pelo Banco para o 
financiamento atendeu as minhas expectativas 

      

8 Se eu tiver que fazer novos investimentos em aviários eu pretendo buscar 
financiamento bancário 

      

9 Em minha opinião, o financiamento bancário pode facilitar a construção 
de galpões mais modernos e a modernização de galpões existentes 

      

10 Em minha opinião, o fato de eu participar de um modelo de integração 
facilita minha capacidade de tomar empréstimos bancários 
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BLOCO 4: Esta parte do questionário refere-se aos aspectos relevantes aos últimos/mais 

recentes investimentos realizados no(s) aviário(s). Assinale com um “x” a sua resposta dentro 

do parêntese que, na sua opinião, melhor corresponde a situação de sua empresa, conforme 

escala abaixo. 
 1 2 3 4 5 6  

Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 

 

Aspectos dos investimentos realizados no aviário  Grau de Concordância 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 O meu galpão mais novo/recente foi construído e equipado com o apoio 
de financiamento bancário 

      

2 Em minha opinião, o prazo de construção e equipamento do meu galpão 
mais novo/recente ocorreu dentro de meu planejamento inicial  

      

3 
No caso de meu galpão mais novo/recente, eu poderia ter construído um 
galpão ainda mais moderno, se eu contasse com mais recursos 
financeiros 

      

4 
No caso de meu galpão mais novo/recente, eu poderia ter utilizado 
equipamentos ainda mais modernos, se eu contasse com mais recursos 
financeiros 

      

5 
Eu consegui construir e equipar meu galpão mais novo/recente dentro de 
um tempo que permitiu iniciar o alojamento dentro do prazo inicialmente 
previsto 

      

6 
O galpão mais novo/recente que eu construí e equipei permite utilizar 
pouca mão de obra, devido ao modelo de construção e equipamentos 
utilizados 

      

7 
O galpão mais novo/recente que eu construí e equipei permite colocar o 
máximo de densidade de povoamento de aves, devido ao modelo de 
construção e equipamentos utilizados 

      

8 Em minha opinião, o meu galpão mais novo/recente atende a todos os 
requisitos de um galpão de última geração.  

      

9 O meu galpão mais novo/recente apresenta uma produtividade que me 
permite obter os melhores retornos possíveis no meu negócio 

      

10 Não penso em desenvolver qualquer reforma ou modernização em meu 
galpão mais novo/recente 
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BLOCO 5: Esta parte do questionário refere-se aos aspectos relevantes ao desempenho 

produtivo da Empresa. Assinale com um “x” a sua resposta dentro do parêntese que, na sua 

opinião, melhor corresponde a situação de sua empresa, conforme escala abaixo. 
 

 

 

 1 2 3 4 5 6  

Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 

 

Aspectos do desempenho produtivo no aviário  Grau de Concordância 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 No meu galpão mais novo/recente eu poderia ter uma eficiência 
operacional ainda melhor no que diz respeito à mão de obra utilizada 

      

2 No meu galpão mais novo/recente eu poderia ter uma densidade de 
povoamento ainda melhor 

      

3 Os retornos financeiros que eu venho obtendo com o meu galpão mais 
novo/recente são os melhores possíveis 

      

4 O meu galpão mais novo/recente começou a alojar os pintinhos dentro do 
prazo inicialmente previsto para o início da sua produção 

      

5 Eu ainda posso reduzir a mão de obra utilizada no meu galpão mais 
novo/recente, desde que eu possa modernizá-lo 

      

6 Os índices de mortalidade e de conversão alimentar alcançam o melhor 
nível possível na operação realizada em meu galpão mais novo/recente 

      

7 Se eu tivesse mais acesso a financiamentos eu poderia atingir um nível 
de desempenho operacional ainda melhor do que o que eu já tenho 

      

8 
Eu estou plenamente satisfeito com o desempenho que o meu galpão 
mais novo/recente tem apresentado para meu negócio envolvendo a 
produção de frango de corte. 

      

9 Eu me sinto completamente livre para, se quiser, abandonar o meu 
negócio envolvendo a produção de aves de corte. 

      

10 Eu já pensei em desistir de minhas atividades envolvendo a produção de 
frango de corte 

      

 

Por gentileza, caso queira acrescentar algumas observações, utilize do espaço abaixo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muito obrigado pela colaboração. 



APÊNDICE E: QUADROS-RESUMO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO - ETAPA 

EXPLORATÓRIA 

 

 

I - Modelo de Integração 
Sobre o modelo de integração 

Entrevista 1: Gestor 1 – Instituição Financeira 
É um dos principais avanços no conceito de cadeia produtiva dentro do Agronegócio. A empresa tem a 
capacidade de fornecer todo o equipamento para o produtor e, principalmente, a assistência técnica e a 
capacitação, com o compromisso de o produtor entregar essa matéria-prima à empresa. E o banco entra 
financiando os investimentos (integrados) e o capital de giro (integradora) 

Entrevista 2: Gestor  – Empresa Integradora 1 
A empresa desenvolve a integração de frango de corte num modelo clássico de integração: o produtor rural tem 
o(s) aviário(s) e entra com a instalação, os equipamentos, a mão de obra e a energia elétrica. E a integradora 
entre com o fornecimento de pintinhos de um dia, a alimentação, a medicação, a assistência técnica e a 
logística. Além disso, o modelo se relaciona com a cadeia de grãos, fornecedores e equipamentos e 
medicamentos, entre outros. 

Entrevista 3: Gestor – Aviário 1 
Após a viabilização do galpão, o aviário passa a receber os pintinhos, a alimentação e a medicação (quase não 
se usa, porque os pintinhos já vêm todos vacinados). Já tem o pessoal que encaminha os caminhões para trazer e 
retirar as aves, além da alimentação, a cama, etc. 

Entrevista 4: Gestor  – Aviário 2 
O integrado prepara o galpão, deixa toda a instalação pronta e a empresa manda os pintinhos, o técnico que 
acompanha, a ração e tudo o que é necessário para a cria do frango e a logística. Cabe ao integrado cuidar do 
manejo das aves, do recebimento até a saída das mesmas. 

Entrevista 5: Gestor 2 – Instituição Financeira 
Dificilmente o banco apoiaria um investimento em aviário, de forma isolada. Dentro dos convênios de 
integração, o banco oferece crédito rural, recursos do BNDES e do FCO. A empresa integradora seleciona os 
integrados e às vezes complementa as garantias ou viabilizam fundos mitigadores de risco.  

Entrevista 6: Gestor – Empresa Integradora 2 
O modelo de integração foge um pouco do modelo presente no restante do país, pois busca elevado volume, 
eficiência operacional e baixo custo de produção. O modelo local foi criado a partir de premissas de escala e 
produtividade, com a integração de grandes produtores rurais.  
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II – Vantagens para as partes participantes de um modelo de integração 
Sobre as vantagens para as partes participantes de um modelo de integração 

Entrevista 1: Gestor 1 – Instituição Financeira 
Integração da cadeia produtiva, mitigação dos riscos, financiamento, pelo banco, do capital de giro junto às 
empresas integradoras e dos investimentos junto aos integrados, fornecimento pelas integradoras de todos os 
insumos necessários à operação, além dos equipamentos, maior acesso ao crédito bancário para os integrados, 
garantia de entrega da matéria-prima pelos integrados, possibilidade de oferta de outras linhas financeiras. 

Entrevista 2: Gestor – Empresa Integradora 1 
Pequenas propriedades, com relevo nem sempre favorável, conseguem extrair uma renda constante, durante 
todo o ano (sem entre safras). Para a integradora, o modelo desonera os investimentos na construção de 
aviários, além de transferir a gestão dos aviários aos integrados.  

Entrevista 3: Gestor  – Aviário 1 
Cada participante tem uma área de atuação. Enquanto o aviário se responsabiliza por um manejo de excelência, 
a integradora fornece os insumos e investe na comercialização (mercado). Não adianta uma das partes querer 
fazer tudo. Como cada participante busca a excelência em sua etapa do processo, no final o resultado é melhor 
do que se tentasse verticalizar todas as etapas. 

Entrevista 4: Gestor  – Aviário 2 
Não é viável fazer tudo. É melhor se concentrar na produção e deixar para a firma o fornecimento dos pintinhos, 
do técnico... 

Entrevista 5: Gestor 2 – Instituição Financeira 
Para o integrado, a vantagem mais evidente é o maior acesso ao crédito bancário, enquanto que para a 
integradora destaca-se a capacidade de “terceirizar” a terminação dos animais, reduzindo a necessidade de 
investimentos nessa etapa do processo.  

Entrevista 6: Gestor – Empresa Integradora 2 
Em primeiro lugar o próprio contrato de parceria, onde se cria um vínculo com o produtor e absorve as 
eventuais instabilidades de mercado. A garantia de compra é outra vantagem. E a distribuição dos resultados, ao 
longo do tempo, também é outra vantagem. 
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III – Os fatores críticos de sucesso em um modelo de integração 
Sobre os fatores críticos de sucesso em um modelo de integração 

Entrevista 1: Gestor 1 – Instituição Financeira  
É necessário contar com organização no setor, além de uma concorrência menos acirrada, que iniba o interesse 
de uma parte se ligar a outra. Em alguns setores, como por exemplo café e cana de açúcar já se percebe avanços 
nesses aspectos, o que pode viabilizar, no futuro, bons modelos de integração. 

Entrevista 2: Gestor – Empresa Integradora 1 
Manter a atualização tecnológica dos aviários. A integradora deve prover uma receita que possibilite ao 
produtor se manter e modernizar suas instalações, visando compatibilizar os aviários à evolução da genética. 

Entrevista 3: Gestor  – Aviário 1 
Uma relação de confiança e credibilidade entre as partes. Os avicultores precisam gostar do que fazem e ter 
confiança de que a empresa integradora vai manter suas operações e o próprio modelo de integração. 

Entrevista 4: Gestor  – Aviário 2 
Tem que acompanhar a modernização dos equipamentos, visando a redução da mão de obra utilizada e a 
melhoria dos resultados.  

Entrevista 5: Gestor 2 – Instituição Financeira 
Existência de uma cultura e uma relação sólida entre os participantes envolvidos. Presença de interesse mútuo 
das partes. Também se faz importante um certo padrão dos investimentos a serem realizados pelos integrados.  

Entrevista 6: Gestor  – Empresa Integradora 2 
A confiança é um fator fundamental. O respeito entre as partes. O segredo do sucesso é um sistema de parceria, 
num modelo que gera comprometimento e onde os problemas e as soluções são compartilhados.  
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IV – A importância do acesso ao crédito bancário pelos integrados 
Sobre a importância do acesso ao crédito bancário pelos integrados 

Entrevista 1: Gestor 1 – Instituição Financeira 
O crédito bancário, com certeza, representa aspecto relevante no modelo. Principalmente para os investimentos, 
para o início da operação, para a formação da produção.  

Entrevista 2: Gestor – Empresa Integradora 1 
O crédito bancário é um ponto importantíssimo, já que o modelo envolve pequenas propriedades e geralmente 
seus proprietários não dispõem de recursos próprios suficientes para esse primeiro passo. Facilita a captura de 
integrados, uma vez que a primeira pergunta que se ouve dos interessados é: a empresa tem uma linha de 
crédito própria? 

Entrevista 3: Gestor – Aviário 1 
Com certeza o crédito bancário é importante, desde que apresente taxas atrativas. Os criadores são considerados 
“pequenos” e geralmente necessitam de apoio financeiro para viabilizar seus investimentos.  

Entrevista 4: Gestor – Aviário 2 
Ajuda bastante, principalmente para quem tem negócios paralelos, pois se for retirar recursos de uma atividade 
para permitir os investimentos em outra, acaba deixando de fazer alguma coisa importante na atividade de onde 
o recurso foi retirado. Mas é importante que o processo seja menor burocrático, do contrário isso inibe a tomada 
de recursos. 

Entrevista 5: Gestor 2 – Instituição Financeira 
O crédito bancário é fundamental. Quando se trata de expansão (duzentos aviários) ou em uma implantação (mil 
aviários) o acesso ao crédito bancário é essencial para a viabilização dessa operação. Mesmo no sul, onde os 
produtores já contam com pequenas poupanças, o crédito bancário se faz necessário.  

Entrevista 6: Gestor  – Empresa Integradora 2 
O crédito bancário é fundamental, principalmente para projetos de grande escala. O investimento exige uma 
carência. Assim, se não houvesse o crédito bancário ficaria difícil de suportar o período de construção, 
equipamento e início da produção. Tem que ser uma linha com carência de dois ou três anos. Caso não contasse 
com o crédito bancário, ou o integrado ou a integradora teriam que aportar recursos. O crédito bancário é muito 
importante para a captura de integtrados. 
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V – A relação do modelo de integração com o acesso ao crédito bancário 
Sobre a relação do modelo de integração com o acesso ao crédito bancário 

Entrevista 1: Gestor 1 – Instituição Financeira 
O modelo de integração facilita o acesso ao crédito, na medida em que permite criar estruturas em que a 
integradora possa compartilhar riscos com o banco, além de facilitar as análises, a partir da obtenção de escala e 
de uma padronização na avaliação dos projetos. 

Entrevista 2: Gestor – Empresa Integradora 1 
Não foi perguntado a respeito. 

Entrevista 3: Gestor  – Aviário 1 
Perguntado a respeito, o respondente enfatizou a boa localização do aviário e a proximidade do abatedouro, sem 
ser explícito quanto à influência da participação em um modelo de integração para o acesso a crédito bancário.  

Entrevista 4: Gestor  – Aviário 2 
O respondente afirmou ter a expectativa de que o modelo de integração venha a contribuir bastante para facilitar 
a tomada de recursos, quando o mesmo for necessário para a constituição de novos investimentos.  
Obs: A integradora acaba de firmar convênio com instituição financeira e foi nesse contexto que o entrevistado 
desenvolveu sua resposta. 

Entrevista 5: Gestor 2 – Instituição Financeira 
Certamente o modelo de integração facilita o acesso ao crédito. O entrevistado destacou, inclusive, que 
dificilmente o banco apoiaria aviários isolados, que não estivessem vinculados a um modelo de integração, pois 
isso permite a agregação da empresa integradora na avaliação de riscos do negócio, além de garantir mercado 
para a colocação do produto, por parte dos aviários.  

Entrevista 6: Gestor – Empresa Integradora 2 
O entrevistado não foi questionado a respeito. 
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VI – Os investimentos realizados no aviário e eventual influência do crédito bancário 
Sobre os investimentos realizados no aviário e eventual influência do crédito bancário 

Entrevista 1: Gestor 1 – Instituição Financeira 
Os investimentos se concentram em equipamentos, logística e armazéns para depositar a matéria-prima. Quando 
financiado através da instituição financeira, essa, por força de lei, realiza a devida fiscalização para comprovar a 
efetiva utilização dos recursos nos investimentos propostos.  

Entrevista 2: Gestor – Empresa Integradora 1 
Construção civil e os equipamentos, mais ou menos meio a meio. Existem alguns outros investimentos, mas 
sem custos relevantes, como terraplenagem. Quando os investimentos são realizados com recursos próprios, o 
cronograma físico-financeiro fica mais vulnerável a comprometimentos. 

Entrevista 3: Gestor  – Aviário 1 
O entrevistado abordou predominantemente os investimentos na construção do aviário e em melhorias 
necessárias, tais como cercas. Destacou, em certo momento, que a última granja construída poderia ter sido 
concluída em três, quatro meses, mas demorou quase dois anos, tendo em vista a necessidade de se viabilizar os 
recursos, através de venda de outros ativos e adequação da construção ao fluxo de caixa gerado pelos outros 
aviários existentes. 
 

Entrevista 4: Gestor  – Aviário 2 
Construção do galpão e equipamentos de última geração. Ressaltou a necessidade de fazer investimentos na 
atualização de aviários, mas que os está realizando por partes, tendo em vista a escassez de recursos.  

Entrevista 5: Gestor 2 – Instituição Financeira 
Construção do galpão, a própria obra civil, desde a terraplenagem até a cobertura, forração e os equipamentos. 

Entrevista 6: Gestor  – Empresa Integradora 2 
O crédito bancário viabiliza os investimentos no aviário. De maneira geral, o crédito bancário financia oitenta e 
cinco por cento dos investimentos realizados no avario. O espaço que ainda existe para as instituições 
financeiras é a viabilização de capital de giro para esses empreendimentos. 
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VII – O perfil de investidores em aviários 
Sobre o perfil de investidores em aviários 

Entrevista 1: Gestor 1 – Instituição Financeira 
Antigamente eram vinculados a pequenas propriedades, mas com a migração das fronteiras, subindo em direção 
ao centro-oeste e até nordeste, grandes produtores passaram a adotar a avicultura como mais uma atividade, 
visando otimizar a renda de suas propriedades. 

Entrevista 2: Gestor – Empresa Integradora 1 
O investidor típico é o pequeno ou médio proprietário, que têm uma necessidade de diversificar um pouco a 
atividade, mas existe um novo perfil surgindo, que á formado por pequenos empresários, que têm seus próprios 
negócios na cidade, mas possuem terrenos e pequenas propriedades, onde passam a desenvolver a avicultura 
para geração adicional de renda. 

Entrevista 3: Gestor – Aviário 1 
Não foi perguntado a respeito. 

Entrevista 4: Gestor – Aviário 2 
Não foi perguntado a respeito. 

Entrevista 5: Gestor 2 – Instituição Financeira 
O perfil é regionalizado. No Sul são pequenos produtores, já no centro-oeste o perfil é de produtores de porte 
maior, geralmente produtores que já trabalham com grãos ou com bovinocultura. 

Entrevista 6: Gestor – Empresa Integradora 2 
É bem disperso, mas teve seus momentos. No primeiro momento, o fundamental era a questão da credibilidade, 
então se buscou integrados da região Sul para mostrar a credibilidade do projeto. No segundo momento, 
apareceram empresários e num terceiro momento recebemos ex-integrados e ex-funcionários da empresa. 
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VIII – O desempenho dos aviários e eventual influência do crédito bancário 
Sobre o desempenho dos aviários e eventual influência do crédito bancário 

Entrevista 1: Gestor 1 – Instituição Financeira 
Como fatores de desempenho, foram destacadas a capacidade e experiência do produtor, a logística e a 
proximidade com o centro de comercialização. Quando provocado quanto aos três fatores citados na literatura 
(taxa de conversão alimentar, mortalidade e peso) o entrevistado ratificou as premissas e, sem afirmar a 
generalização, corroborou com a opinião de que nos pequenos aviários os modelos de integração tendem a 
elevar a produtividade. Com relação ao crédito bancário, o entrevistado respondeu que tende, sim, a impactar a 
eficiência dos aviários, tendo em vista o menor custo financeiro das linhas disponíveis. 

Entrevista 2: Gestor – Empresa Integradora 1 
A avaliação de performance leva em consideração, primordialmente, os fatores vinculados à mortalidade, ganho 
de peso e conversão alimentar. Mas outros fatores estão emergindo e já são utilizados na avaliação de 
desempenho, como, por exemplo, o cumprimento de normas ambientais e exigências do Ministério da 
Agricultura. Entre as razões que podem explicar diferentes níveis de desempenho, o entrevistado citou a 
localização geográfica, a qualidade da genética, as instalações, o manejo, a qualidade dos insumos e o ambiente 
(particularmente a temperatura). O entrevistado respondeu que não é perceptível diferenças de desempenho em 
função da origem dos recursos utilizados nos investimentos, mas sugeriu que o crédito bancário pode reduzir os 
riscos de desistência do negócio, por parte dos integrados. 
Entrevista 3: Gestor – Aviário 1 
O que determina o desempenho é o conjunto. O trato das aves, a alimentação correta reduz a mortalidade e aí, 
consequentemente, melhora a conversão alimentar. Como fatores que podem elevar o desempenho, o 
entrevistado citou as instalações e a capacidade de modernizar os galpões existentes. Perguntado se o crédito 
bancário pode fazer diferença para seu negócio, o entrevistado disse que sim, mas vinculou essa alternativa à 
garantia, pela integradora, da manutenção da operação, como forma de garantir as receitas que permitam a 
amortização/liquidação das dívidas. 

Entrevista 4: Gestor  – Aviário 2 
As instalações foram citadas com destaque, uma vez que reduzem a mão de obra necessária. Citou que possui 
dois tipos de galpões e que é possível perceber diferenças de produtividade entre eles, ou seja, no mesmo prazo, 
os pesos apurados são diferentes. Quanto à mortalidade, relacionou-a mais ao tempo (climatização). 
Estimulado, concordou que o crédito bancário poderia contribuir nessas melhorias nas instalações, o que 
poderia melhorar o desempenho dos aviários. 

Entrevista 5: Gestor 2 – Instituição Financeira 
Estimulado, o entrevistado ratificou os fatores de desempenho citados (mortalidade, conversão alimentar e 
ganho de peso). Citou, adicionalmente, que alguns modelos de aviários apresentam capacidade de povoamento 
maior, dadas as características das instalações. Sugeriu que a origem dos recursos não deve interferir no 
desempenho, dado que o rigor das integradoras levaria a uma simetria em termos de performance e a questão, 
nesse caso, seria participar ou não do modelo de integração. Nesse caso, o crédito bancário influenciaria na 
entrada ou não de alguém na integração, mas não no desempenho. 

Entrevista 6: Gestor  – Empresa Integradora 2 
Não há influência entre a fonte de financiamento e a produtividade. O aspecto fundamental nesse caso é o 
manejo. A rotatividade dos empregados tem trazido impactos na produtividade dos aviários. A empresa 
integradora premia, anualmente, as melhores produtividades, de maneira a estimular esse aspecto. 
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APÊNDICE F  
 

TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 
 
 

Observação: Tendo em vista o compromisso assumido pelo pesquisador em não publicar o 
nome das empresas integradoras que participaram da pesquisa, quaisquer dados e informações 
que possam permitir a identificação das mesmas (nome das empresas, nome dos gestores, 
região de atuação, etc.) serão substituídos por termos genéricos e citados entre parênteses. 
Ressalte-se que o material original, com todos os dados e informações, estarão sob a guarda 
do pesquisador e disponível para eventual consulta, em um ambiente restrito. 
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Etapa Exploratória - ENTREVISTA 1 

 
- Entrevistado (nome fictício): João  
- Data: 06/08/2009 
- Atuação: Instituição Financeira 
- Função: Executivo – Diretoria responsável por parcerias da espécie. 
- Tempo na função: 02 anos 
- Tempo na instituição: 25anos 
- Atividades desenvolvidas na função, relacionadas aos convênios de integração: coordenação 
da área responsável pela elaboração das estratégias, apoio negocial e gestão do produto e do 
portifólio de convênios de integração firmados pela instituição. 
 
 
 
E – Bom, (João), eu gostaria de falar com você a respeito dos convênios de integração que a 
instituição financeira mantém, basicamente falar um pouco do modelo, do crédito bancário 
eventualmente envolvido nesses modelos, uma visão dos investimentos que os mutuários 
realizam nos aviários e uma visão do desempenho dos aviários, mas muito mais do ponto de 
vista da instituição financeira, está certo? Fique à vontade para discorrer da forma que você 
entender mais conveniente. Primeiro, (João), eu gostaria que você comentasse conosco um 
pouco do que você entende, dos modelos de integração ofertados pela instituição financeira, 
no segmento de avicultura de corte: como é que você entende a participação do banco nesses 
modelos. 
 
R: Bom, Edson, eu reputo os modelos de integração como sendo um dos principais avanços 
no conceito de cadeia produtiva dentro do Agronegócios. O (Banco) tem um histórico de 
atuação no Agronegócios muito forte e esse histórico, ele veio se fortalecendo basicamente 
com financiamento a produtores rurais. Em um determinado momento, mudou-se esse 
conceito e começou-se a focar a cadeia, como um todo, pelo sentido óbvio que não tem muita 
lógica você financiar a produção sem focar a comercialização, que efetivamente é aonde o 
produtor rural vai estar fazendo o seu caixa e otimizando o seu fluxo financeiro. Bom, então, a 
idéia do convênio, dos convênios de integração foi justamente essa, você atuar com visão de 
cadeia, fortalecendo todos os integrantes. Então já que nós teríamos esse histórico de 
financiamento a produtor rural, nada mais óbvio do que você perceber quais são as 
necessidades de quem está fora da cadeia de produção. Então, foi assim, é, feita essa 
introdução, observamos que as necessidades financeiras de quem está “fora da porteira” (que 
é o jargão que a gente usa no Agronegócio) elas eram basicamente de capital de giro para a 
compra da produção. Então, como esse, principalmente os modelos de avicultura e 
suinocultura no Brasil, eles vieram se fortalecendo e abrindo fronteiras (porque eles 
basicamente eram concentrados na região Sul e começaram a subir pro Centro-Oeste e 
Nordeste também. Então, e o (Banco) por já ter uma atuação em todas as regiões, isso 
facilitou a nossa, a nossa abordagem junto a esses segmentos. Então, o que que aconteceu: 
esses produtores, eles migraram suas atividades. Antes, anteriormente, eles eram basicamente 
de milho e de soja, alguma coisa de sorgo e perceberam que eles podiam estar agregando 
valor àquela terra, entrando na produção animal, de aves e suínos. Agora, para isso, isso tinha 
um custo, que era o custo do que: do investimento. E o que: a capacitação desse produtor. Pra 
você mudar uma atividade, obrigatoriamente você tem que ter uma assistência técnica, pra 
que você dê suporte a isso. E as empresas, também, que estavam em expansão, elas tinham a 
necessidade de aumentar a oferta de matéria prima, que elas não tinham condições e também 
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não faz muito sentido elas manterem essa etapa de produção dentro do seu portifólio, né, 
dentro da sua carteira. Então, nada mais justo pra elas do que terceirizar essa produção. Bom, 
então ao tomar essa decisão, a gente já tinha essa ligação com os produtores rurais. Então, 
juntamos a cadeia. Então, quando a empresa, ela tem a capacidade de fornecer todo o 
equipamento para esse produtor e, principalmente, a assistência técnica e a capacitação, com o 
compromisso do produtor entregar essa matéria prima para a empresa, faz todo o sentido pra 
gente estar financiando a cadeia, porque obviamente também esse é um modelo também de 
mitigação de risco de crédito, a partir do momento que você tem a garantia de 
comercialização. 
 
E: Você tem idéia, (João), de há quanto tempo, mais ou menos, que a (empresa onde você 
trabalha) entrou definitivamente nesse processo de integração. Sem ser exato, mas tem uma 
idéia de... 
 
R: Olha, eu te diria que uns, quase vinte anos, a partir do começo da década de 90, foi quando 
a gente resolveu ter uma atuação mais forte nisso aí, com o lançamento de um produto nosso, 
chamado (Convênios Banco Agro), que também ficaram bastante divulgados aí no mercado. 
 
E: O (João), você já adiantou algumas coisas nesse sentido, mas assim, em relação ás 
vantagens das partes envolvidas, você comentou a questão da mitigação de risco, você 
comentou a questão também de integrar a cadeia, tem mais algum tipo de vantagem que você 
entende que se agregue a esse modelo que coloca uma instituição financeira dentro de um 
modelo de integração em avicultura ou você já, já sente que... 
 
R: Não, além desses que eu já citei, você tem ainda uma vantagem bastante importante para as 
empresas, que ela vai estar recebendo a matéria prima e não utilizando o seu capital de giro: 
quem está financiando é a instituição financeira. Então eu diria que cada um na sua atividade. 
Essa é uma função do banco, que é financiar, e ela exercendo a sua função comercial, de 
compra e venda de matéria-prima.  
 
E: OK,agora dá pra entender, né (João), que esse modelo traz uma série de vantagens. Na sua 
opinião, por que que ele é um modelo que ainda não foi disseminado pra outros segmentos, 
pra outros tipos de indústria, quer dizer, na sua visão, o que que faltaria pra que se expandisse 
esse modelo pra outros setores de atuação, que a gente percebe que em outros setores, pelo 
menos há a percepção de que não existe uma disseminação tão forte desse modelo, como na 
avicultura e na suinocultura... 
 
R: Eu diria que organização. Talvez esse segmento tenha percebido as vantagens de você 
trabalhar num modelo como esse antes... Fora isso, pra outro tipo de segmento, eu diria que a 
concorrência é mais acirrada, tem mais empresa pra, compradoras, e os próprios produtores, 
eles preferem não ter um vínculo de comercialização. Agora, nós já temos percebido uma 
evolução muito grande, um crescimento aí. Quando você fala, café por exemplo, já existe uma 
fidelidade muito grande entre produtores e compradores, cana de açúcar, isso já vem 
acontecendo com alguma, algum crescimento nos últimos anos. Agora eu diria que tem um 
setor específico, que eu entendo que ele tem total aderência a esse modelo de integração, e 
ainda não conseguiu perceber isso, que é a pecuária bovina. Acho que tem todo o sentido e 
com a profissionalização dos frigoríficos, principalmente no Brasil, eu creio que essa é uma 
tendência que muito em breve também esse tipo de modelo vai estar mais disseminado nesse 
mercado. 
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E: Falando um pouquinho, agora, do crédito em si, do crédito bancário em si, (João), você 
comentou, já, a questão da importância de que cada parte faça o seu papel nesse modelo e 
consequentemente os bancos venham a suprir as necessidades, tanto de capital de giro quanto 
de investimentos, né. Na sua trajetória dentro desse modelo, qual a importância desse crédito 
bancário você enxerga nesse modelo, quer dizer, o que você vem percebendo que traz 
relevância do banco estar presente em um modelo como esse. Algum complemento em 
relação ao que você já falou ou... 
 
R: Acho que a gente pode estar, primeiro você pode estar, primeiro você pode até estar 
agregando a essa informação uma visão de desenvolvimento, né. A partir do momento que 
você tem condições, como o (Banco), de você atuar numa maior abrangência territorial, você 
consegue levar esse modelo para outras fronteiras não tradicionais, então eu diria hoje que um 
bom exemplo disso é Goiás e Mato Grosso, que em termos de volume de recursos, até mesmo 
pelo tamanho das terras, eles têm totais condições, aí, de superar até as regiões mais 
tradicionais. E com a elevação disso também para a região Nordeste, você cria aí, também, 
modelos de desenvolvimento sustentável, geração de emprego, fixação do homem no campo... 
Então, se você tem, além de ser um negócio rentável, você tem políticas sociais agregadas a 
esse tipo de modelo bastante, de bastante importância, você efetivamente consegue gerar uma 
renda muito boa para o produtor, e ele deixa de trabalhar com ociosidade da sua terra, que é 
um custo fixo que ele já tem lá, que está otimizando a sua renda... 
 
E: Legal, o (João), e você enxerga, a tua área tem percebido que há propensão ou necessidade 
desses integrados em buscarem financiamento bancário, ou seja, considerando que para você 
fazer investimentos você tem diversas fontes de recursos possíveis, na sua visão, na avicultura 
de corte, os integrados necessitam, de maneira geral, e têm a propensão de buscar o 
financiamento, é o que você percebe, ou não? 
 
R: Com certeza, sim, porque principalmente no investimento né, para o início da operação, 
para a formação da sua produção, os equipamentos todos, as gaiolas, a própria questão da 
logística dentro da fazenda né, você ter uma melhoria de estrada para escoamento da 
produção, então ele precisa do crédito de investimento para criar a atividade e ele precisa 
também de capital de giro. Então, daí a necessidade de você trabalhar com os dois modelos: 
recursos de longo prazo e recursos de capital de giro. 
 
E: E o capital de giro, na sua opinião, mesmo com, vamos dizer, o convencional fornecimento 
pela empresa integradora, de insumos, tipo ração, mesmo assim, medicamentos, mesmo assim 
você entende que eles necessitam de crédito bancário para o capital de giro normal da 
operação deles? 
 
R: É porque quando você percebe, você conhece, você visita esses produtores, você percebe 
que as atividades deles não se limitam ao modelo de integração. Então, ele continua com 
outras, desenvolvimento de outras culturas dentro da sua propriedade, até mesmo para ele 
conseguir diminuir seus custos de produção, ele consegue ter uma margem de negociação 
melhor com a empresa. Por exemplo, se ele consegue produzir o seu próprio milho, e não tem 
tanta dependência do fornecimento de ração da empresa, ele consegue melhorar essa relação 
negocial com a própria empresa. Então, é importante, sim, o capital de giro. Agora, sem 
dúvida, para aquele, para aquele produtor mais desorganizado ou menos esclarecido ou que 
ainda está no começo da atividade é importante a empresa ir de mão dada com ele, então ele 
fornecer a ração já balanceada, já com a quantidade de micro e macro elementos necessários e 
mesmo, principalmente porque o pintinho ele é muito suscetível a variações de temperatura. 
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Então, enquanto você não conhece como que é o desenvolvimento, é importante a empresa 
estar junto. Então, nesses casos, eu diria que a empresa supre a necessidade do produtor. 
Agora, conforme ele vai desenvolvendo, eu acho que ele consegue agregar maior 
possibilidade de melhorar ainda mais a relação comercial entre os dois.  
 
E: OK, e a tua percepção, né, em termos de percepção, no caso do (Banco), você consegue 
identificar alguma diferença da carteira de empréstimos que envolve produtores integrados da 
carteira de empréstimos do banco que envolva produtores independentes, ou seja, existe 
dentro da instituição alguma visão, alguma percepção de diferenças entre essas carteiras em 
termos de inadimplência ou em termos de rentabilidade, enfim, você tem alguma visão de 
diferenças ou não? 
 
R: Sem dúvida, isso é muito simples de você observar que o crédito, ao você garantir a, 
garantir a comercialização e determinar que esse fluxo financeiro transite dentro da 
instituição, esse é um mitigador, não tem a menor dúvida disso, então, e você consegue, com 
esse tipo de interveniente, você consegue estruturar operações diferentes daquelas 
tradicionais. Então você já pode estar agregando estruturas financeiras de hedge, sejam elas de 
câmbio, de preço, porque pela organização do setor, ele até se torna mais esclarecido, mais 
aberto para esse tipo de operação diferenciada. 
 
E: E com relação ao acesso ao crédito bancário, né, de uma maneira geral, você, qual é a sua 
percepção: você entende que esse tipo de modelo pode trazer facilidades pra que esses 
integrados acessem o crédito bancário? 
 
R: Sim, porque você também pode criar estruturas em que a própria empresa possa 
compartilhar risco com você. Então se você tem esse parceiro forte e que tem essa disposição, 
com certeza você pode, até mesmo em função das regulamentações bancárias você pode estar 
financiando um produtor que, se ele estivesse sozinho, você não financiaria, por exemplo... 
 
E: E o estudo da operação, ele é mais simples quando você tem um convênio ou não? 
 
R: Eu diria que sim, por que você tem escala, né, então por essa escala, você consegue ter 
uma padronização de projetos, ou seja, todos os produtores vão compor aquelas mesmas 
informações e com isso você consegue um fluxo diferenciado até na análise dessa operação, 
porque você vai ter uma coisa bastante padronizada e diria, ele está na linha de análise da 
nossa área de crédito... 
 
E: Legal, bom, em relação a crédito bancário, há algum comentário que você queira fazer 
ainda e que eu não tenha perguntado ou você entende que com relação às particularidades 
envolvendo o crédito bancário nesse modelo foram supridas pelas questões que eu coloquei? 
Tem mais alguma coisa que você queira colocar? 
 
R: Eu acho que, destacar mais alguma coisa é com relação a você ter a possibilidade de 
estruturar operações com “funding” diferente daqueles tradicionais, vinculados ao crédito 
rural. Por você conseguir ter um fortalecimento, você ter uma escala maior, essas empresas já 
passam a ter necessidade de exportação da produção ou de importação de insumos, então você 
consegue estar disponibilizando, também, recursos captados fora, então você consegue 
estruturar operações com recursos diferentes dos tradicionais de crédito rural, né, que isso é 
sempre uma oportunidade de você estar tendo uma assistência financeira maior ao produtor. 
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E: Legal, com relação aos investimentos no aviário, que tipo de investimento o integrado 
costuma fazer nos aviários, de maneira geral? Em que tipo de, equipamento.. 
 
R: Equipamentos, a questão da logística, né, que eu me referi anteriormente, como você tem o 
fluxo de, principalmente de caminhões muito grandes dentro da propriedade, né, você tem 
uma melhoria na questão de logística, você tem que ter armazéns pra você depositar a 
matéria-prima, né, além dos equipamentos que são essenciais pro desenvolvimento da 
atividade. 
 
E: Existe alguma característica específica dos investidores nesse modelo de negócios 
(integrados) ou tem vários perfis de investidores que montam aviários?  
 
R: Antigamente, eles eram necessariamente vinculados a pequenas propriedades no sul do 
país, ta, então você tinha uma propriedade muito pequena, com um galpão de produção de 
frango, e com a vinda ou com a abertura de novas fronteiras na região centro-oeste, mudou 
um pouco esse perfil, grandes produtores passaram a ser também produtores de frango e de 
suínos. Agora, com isso também outras preocupações surgiram, que eu não sei se vai ser 
objeto da nossa entrevista lá na frente, mas de qualquer forma, passou-se a ter outro tipo de 
preocupação voltada às questões ambientais, né, como a gente sabe que, principalmente o 
suíno, os dejetos do suíno, ele tem um impacto muito grande no meio ambiente e com isso, 
também, você acaba descobrindo novas alternativas, que você pode estar fazendo integração, 
você faz uma integração de suíno com peixe, ou você cria biodigestores que vão estar 
fornecendo energia para sua própria fazenda, quer dizer, você conseguir otimizar, também, 
um problema, e para esses casos dos grandes produtores, que aí você também, o impacto no 
meio ambiente é muito maior. Então, essas soluções que já estão sendo desenvolvidas e já 
estão sendo operacionalizadas hoje, também vem a favorecer esse modelo. 
 
E: OK, e a instituição, o (Banco), oferece algum tipo de consultoria ao proponente, durante o 
processo de análise e condução da proposta, consultoria financeira, consultoria técnica, tem 
alguma coisa que o banco... 
 
R: Desculpa, você pode repetir? 
 
E: O (Banco) oferece ao integrado, quando ele entra com uma proposta, algum tipo de 
consultoria, ou seja, alguma assessoria, seja financeira, seja técnica para que ele receba 
informações adequadas durante esse processo? 
 
R: Quando você estabelece um projeto, chamado projeto modal, que esse projeto, ele é 
referendado pela nossa área de assistência técnica, nossos engenheiros agrônomos com os 
engenheiros agrônomos das empresas... Então, quando o produtor vai montar o projeto junto 
com a empresa, ele já tem toda a orientação do banco, e obviamente, conjugado com a 
assistência técnica que a empresa vai prestar pra ele... 
 
E: (João), eu gostaria que você passasse em linhas gerais como é que é desenvolvida uma 
análise de proposta, quando o integrado entra com uma proposta de financiamento ou de 
capital de giro e se existe alguma diferença, em sua percepção, entre esse fluxo – quando ele é 
integrado ao modelo – ou quando ele é um avicultor independente, por exemplo. 
 
R: Sem dúvida, como eu já havia falado anteriormente, como integrado, você consegue ter 
uma padronização desse projeto, ou seja, todos os integrados daquela determinada empresa, 
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eles vão ter a mesma, as mesmas informações dentro do projeto. Então é padronizado, esse 
projeto chega no banco você evita principalmente a questão de re-trabalho, de erros, porque 
você já tem uma linha de produção para isso. Então, o projeto chega no banco e já vai direto 
para a área de análise. Muitas vezes um projeto isolado, ele vem faltando informação, as 
informações não procedem, então tem que haver uma revisão, aí muitas vezes tem que voltar 
esse projeto para o produtor terminar de completar as informações ou agregar novas, então 
esse, o produtor isolado, em função disso, pode ser que demore mais um pouco, em função do 
re-trabalho. 
 
E: Ok, e de maneira geral, a instituição, o (Banco), costuma empreender alguma ação para a 
assegurar que os financiamentos foram utilizados efetivamente nos investimentos? Se isso 
ocorre, como é que, de maneira geral, isso ocorre, ou seja, como é que o banco vai confirmar 
que o integrado utilizou o financiamento para poder fazer os seus investimentos no negócio? 
 
R: Isso é determinado por lei, né, se você está utilizando recursos próprios para isso aí, 
obrigatoriamente você tem que fiscalizar a efetiva utilização dos recursos para que não haja 
desvio. Se houver desvio, esse produtor é tratado com as sanções previstas na lei. 
 
E: Eu queria falar por último um pouco sobre a visão que você tem sobre o desempenho dos 
aviários, quer dizer, como é que você enxerga isso. Então, primeiramente, quais seriam os 
principais aspectos que a instituição, que o (Banco) considera pra analisar a proposta de um 
convênio, ou seja, o que que efetivamente é importante em termos de eficiência desse aviário 
pra que ele possa dar o retorno necessário e liquidar essas operações? 
 
R: Bom, primeiro a capacidade e experiência do produtor, a logística é importante, a 
proximidade com o centro de comercialização, não adianta você ter um aviário, a última 
tecnologia, cem por cento informatizado, se ele fica a dois mil quilômetros, numa estrada 
ruim, da indústria, né, então essas questões obviamente são analisadas, né, essa questão da 
capacidade de gestão do produtor, a experiência que ele já tem na atividade e como o (Banco) 
tem uma experiência muito grande no agronegócio, você consegue ter um histórico desse 
produtor dentro do banco. Além disso nós temos um diferencial que são os nossos 
engenheiros agrônomos, que estão presentes nas principais regiões produtoras e com isso a 
gente consegue ter uma visão muito próxima da realidade de cada um, ou seja, a gente 
consegue mensurar os custos de produção, consegue mensurar o preço de comercialização 
naquela região e obviamente quando você está negociando um convênio essa questão do 
preço de comercialização é muito importante pra gente, então a gente consegue também 
arbitrar junto com os dois, com o produtor e com o comprador o preço que vai ter que ser 
pago e esse preço, obviamente, dentro de nossas análises, ele tem que ser superior aos custos 
de produção. Então a gente consegue, por intermédio principalmente de sistemas de riscos 
técnicos, a gente mensurar esse modelo. 
 
E: Ok, o (João), e dentro daquele tripé em termos de eficiência que se vê nesse segmento de 
avicultura de corte, que é taxa de conversão alimentar, mortalidade dos pintinhos, né, e o 
prazo de engorda, né, na sua percepção, existe ou não alguma diferença entre um avicultor 
integrado e um avicultor independente, ou seja, você de alguma forma enxerga alguma 
diferença de eficiência no que diz respeito à operação ou não? 
 
R: Assim, de uma maneira geral, sim, agora, eu nunca gosto de generalizar por que você tem 
sempre exceções, tem sempre alguns casos que o produtor rural está num nível de uso de 
tecnologia tão alto, por ele já ter uma capacidade de gestão e muitas vezes de uma relação 
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com várias empresas que esse produtor, ele pode ter uma escala melhor. Mas de uma forma 
geral, principalmente falando aí dos pequenos produtores, você tem ganho de produtividade 
num modelo de integração, sim. 
 
E: E, existe alguma percepção, se é que ela existe, em termos de longevidade dos 
investimentos, ou seja, de alguma maneira existe alguma percepção de que os integrados 
tenham uma longevidade dos investimentos maior, ou seja, mantenham a empresa ou o 
aviário por mais tempo que um independente ou não existe uma percepção a esse respeito? 
 
R: Eu diria que, bom, como esse modelo de integração também não é um modelo muito 
antigo, fica um pouco comprometida essa resposta. Mas, assim, pensando como instituição 
financeira, normalmente quando a gente estabelece esse convênio, a gente cria uma 
alternativa de quando há a saída de um produtor rural, a empresa fica responsabilizada pela 
substituição. Então, em termos de números do projeto como um todo, ele não é alterado, 
porque se um sai, ele é substituído. Então, pra gente o que importa é esse número final. 
 
E: Ok, e mais especificamente em relação ao crédito bancário, você entende que o crédito 
bancário pode fazer alguma diferença no desempenho do integrado ou não? Ou seja, o fato 
dele acessar crédito bancário ou realizar esses investimentos através de outras fontes de 
recursos, na sua opinião pode fazer alguma diferença para a eficiência dele, ou na sua opinião 
isso não... 
 
R: É fundamental o crédito bancário porque o crédito bancário para esta atividade tem taxas 
melhores do que as taxas praticadas no mercado. Então, obviamente isso dá uma eficiência 
melhor pra ele. 
 
E: Ok, (João)  a gente conclui aí as questões relacionadas aos blocos que eu tinha preparado, 
mas, primeiro, pra encerrar essa entrevista eu queria agradecer tua participação, tenho certeza 
que a tua participação vai ser muito importante pra ampliar as fronteiras de conhecimento a 
respeito desse tema e queria deixar aberto também pra você fazer qualquer comentário que 
você julgue conveniente, se é que você acha que pode acrescentar alguma coisa ou se 
podemos encerrar a entrevista. Fique à vontade. 
 
R: Não, só queria deixar isso bem registrado que na minha opinião, na minha avaliação, este é 
o melhor modelo existente no agronegócio brasileiro hoje. Eu reputo ele como sendo, assim, é 
sempre, sempre muito gratificante você trabalhar com visão de cadeia, você não olhar 
somente uma parte. Então, o modelo de integração, ele te propicia isso aí, você consegue 
verificar as necessidades de todos os intervenientes da cadeia e você consegue, em muitas 
vezes, você observa, você fechar até mesmo outros ciclo, diferentes do ciclo de produção e de 
distribuição, mas principalmente a questão da logística é importante a gente avaliar. Então, 
esse modelo propicia isso aí, você trabalhar efetivamente com uma visão de cadeia produtiva.  
 
E: Ok, muito obrigado. 
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Etapa Exploratória – ENTREVISTA 2 
 
 
Data: 07/08/2009 
Nome fictício: (Valdir) 
Função: Diretor de Agropecuária 
Tempo na função: 6 meses 
Tempo na empresa: 24 anos 
Nome fictício da empresa: (Grupo) 
Quantidade de integrados: aproximadamente 2.000 
Regiões de localização dos modelos de integração: (Diversos estados no país). 
 
E: OK, (Valdir), então a gente vai conversar um pouco com você a respeito do modelo de 
integração que o (Grupo) desenvolve, algumas coisas em relação aos integrados também, a 
idéia é conhecer um pouquinho mais esse negócio, esse modelo e falar um pouquinho sobre 
crédito bancário, na sua percepção, em relação a esse modelo, está OK? Primeiro, (Valdir), 
você poderia falar um pouco pra gente do modelo de integração, ou seja, discorrer um pouco 
pra gente como é que o (Grupo) desenvolve esse modelo envolvendo a integração na 
avicultura de corte. 
 
R: Bom, Edson, o (Grupo) desenvolve a integração de frango de corte num modelo clássico 
de integração, que é não particular de avicultura, mas também estendido para a criação de 
outros animais, como suínos, esse modelo é tradicional, aves e perus, né, e a empresa também 
pretende fazer isso com cordeiros, né, mais pra frente. Mas o modelo de integração prevê o 
seguinte: que o produtor rural, de pequena/média propriedade tenha um aviário, ou dois, ou 
três, ele entra com a instalação, os equipamentos e a mão de obra, a energia elétrica e a 
empresa entre com o fornecimento dos pintos de um dia ou peruzinhos de um dia ou suínos, 
se for o caso, com a alimentação, a ração, a medicação, se necessário, e toda a assistência 
técnica. Leva todos os produtos – pintos, ração, peruzinhos, suínos, busca, apanha, coloca no 
sistema de transporte, nos caminhões e traz de volta para os seus abatedouros. Pra essa, pra 
esse trabalho, pra essa parceria, o produtor, tecnicamente, fica com uma parte da produção e 
ele tem uma, já contratado, uma – como é que eu vou te explicar – uma preferência, a empresa 
tem uma preferência de compra dessa parte da produção dele e isso já tem um valor ajustado e 
isso então fica para cobrir o que, as despesas e gerar receitas para continuar tocando o 
negócio. 
 
E: OK, agora (Valdir), além dessas partes que você comentou, né, a integradora e o integrado, 
no caso do modelo desenvolvido pelo (Grupo), existe alguma outra parte envolvida nisso, 
algum tipo de empresa ou essa integração se limita a integradora e integrado? 
 
R: Não, Edson, muitos outros serviços estão envolvidos nesse negócio. E eu poderia te, sem 
falar da cadeia de grãos, que é uma, um ponto importantíssimo, toda a cadeia de grãos é 
fortemente envolvida com as empresas integradoras, sejam elas de suínos, aves e perus. Se 
você pensar que mais da metade do milho e da soja produzida no, metade do milho e, não 
metade da soja, mas quase a metade da soja são envolvidos para a alimentação dos animais e 
como o sistema de integração é extremamente difundido, então a cadeia de produção de grãos 
tem uma, está intimamente ligada com esse negócio. E isso é um ponto grande, um 
envolvimento enorme que tem entre a cadeia de grãos com as empresas avícolas e de, as 
produtoras de proteínas. Outros pontos, outros envolvimentos menores estão ligados com a, o 
segmento de transportes.  Hoje, grande parte das empresas se utilizam de frotas terceirizadas, 
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né, e o transporte de ovos, pintos de um dia, de ração, das aves vivas estão praticamente todas 
terceirizadas, então a cadeia de transporte, a logística, é uma outra, é um outro segmento que 
se envolve com a gente. Outro segmento terceirizado é o segmento de, da panha e 
carregamento das aves, que não está com o integrado e não está com a empresa, são empresas 
que envolvem pessoas, eu poderia comparar ao corte de cana ou a panha da laranja, e tem esse 
pessoal envolvido entre os produtores e a empresa, que faz esse trabalho manual. As empresas 
produtoras de biológicos, sejam vacinas, antibióticos, vitaminas, minerais, a indústria que 
fornece aditivos, que são chamados aditivos de ração ou aditivos para a saúde animal tem um 
envolvimento muito forte também com as integradoras e com as empresas de carne. Além 
disso, outras empresas têm fornecimento da cama para o aviário, seja ela palha de arroz, seja 
ela maravalha, pó de serra, são, casca de amendoim, casca de café, são materiais utilizados 
pra forrar, seja os ninhos das galinhas ou a cama, o piso do aviário, então esse é um material 
extremamente importante, uma matéria prima importante pra gente, que se faz uso. E o uso, 
os fornecedores de energia elétrica, de combustíveis, seja gás, lenha e óleo, que são 
combustíveis para aquecimento. Fornecedores de equipamentos, então a linha de 
equipamentos, sejam comedouros, bebedouros, aquecedores, existe um envolvimento forte 
dessas empresas com a indústria, pra poder fazer girar esse negócio. Sem contar a construção 
civil, né, que também está envolvida nesse negócio: telha, ferro, cimento, areia... 
 
E: Ok, o (Valdir), então obviamente que, além de tudo isso que você comentou, que são as 
empresas que se envolvem no modelo, quando vocês vão conversar com o integrado, se você 
pudesse aí dizer assim: quais são as vantagens que vocês indicam para um integrado, que uma 
integradora pode oferecer no momento em que ele se torna um integrado, nesse negócio? 
 
R: Bem, o sistema integrado, originalmente é voltado para pequenas propriedades. Então, uma 
pequena propriedade, ela acaba se restringindo na atividade agrícola, acaba se restringindo 
para algumas atividades. Se ele vai utilizar ou cana de açúcar, ou soja, ou milho, ou algodão, 
ou outras atividades que necessitam de muita extensão de terra e de muita mecanização, acaba 
restringindo essa atividade do agronegócio pro produtor. Um aviário ou dois aviários ou o 
sistema integrado permitem que em pequenas propriedades, com o relevo ou topografia não 
tão favorável, que ele pode extrair uma renda constante, durante todo o período do ano, seja 
inverno ou verão (não tem entressafra nesse negócio), então o que eu vejo da grande 
vantagem é isso: primeiro, na não necessidade de grande extensão de terreno, nem de uma 
topografia tão importante (não é tão importante, né) e de que ele tem num pequeno espaço – e 
que isso não prejudica tanto a propriedade – a gente está falando de um aviário de 14 por 150 
ou de 12 por 120, que ele pode escolher o local onde ele vai colocar, isso não compromete a 
propriedade, aumenta a renda e dá uma renda constante... 
 
E: Ok, (Valdir), em sua opinião, quais as principais contribuições que esse modelo traz pra o 
sucesso da empresa, ou seja, no que que isso contribui pra que a empresa tenha êxito em sua 
estratégia? 
 
R: Um ponto importantíssimo que eu considero é que a empresa não precisa investir na 
construção dos aviários. Hoje, se a gente considerar o (Grupo) como um todo, na área avícola 
somente são dois mil, praticamente dois mil produtores. Eu não saberia te dizer exatamente 
quantos aviários são, mas seguramente são mais do que dois mil aviários, presentes em cada 
uma dessas propriedades. Então imagine que a empresa pra girar esse negócio de abate ia ter 
que ter mais de dois mil aviários, seguramente mais duas mil, três mil pessoas envolvidas 
nesse negócio, a dificuldade do controle e de controlar cada uma dessas, desses pequenos 
pontos espalhados na... Ela teria que ter áreas extensas de terras... Então isso está diretamente 
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envolvido com a necessidade de imobilizado da empresa. Esse é o ponto que eu considero 
mais importante.  
 
E: E na sua visão, (Valdir), quais os principais desafios que um modelo de integração envolve 
pra que ele seja bem sucedido? O que que, quais são os fatores críticos para que ele possa ser 
realmente bem sucedido? 
 
R: O fator crítico é manter a atualização tecnológica dos aviários, é ter, poder prover uma 
receita de que o produtor consiga, além de se manter, consiga se modernizar pra que as 
propriedades e pra que as estruturas não vão ficando aquém do desenvolvimento das outras 
áreas, como por exemplo, a genética é uma área que vem se desenvolvendo fortemente e se os 
equipamentos ou a nutrição não acompanharem a genética, o desempenho vai começar a ficar 
prejudicado. Então a gente tem um animal de alto potencial, que pode ficar sujeito e 
submetido a instalações que vão ficando ultrapassadas e não conseguem, assim não 
conseguem desenvolver todo o seu potencial e vão começar a custar mais caro. Então o 
grande desafio é manter a cadeia toda numa progressão continuada e numa melhoria contínua 
pra poder não encarecer e tirar o que esse animal pode dar de melhor. 
 
E: Ok, falando um pouquinho agora, (Valdir), de crédito bancário, na sua percepção, qual a 
importância do crédito bancário para a viabilização do modelo de integração, quer dizer, ele 
tem uma importância na avicultura de corte hoje, como é que você enxerga isso, a presença do 
crédito bancário nesse negócio? 
 
R: Eu vejo como um ponto importantíssimo o crédito bancário, é como eu falei antes, são 
pequenas propriedades, e em geral uma pequena propriedade não tem, esse produtor ou esse 
pequeno proprietário não tem uma disponibilidade de recursos próprios, suficientes pra esse 
primeiro passo. Um aviário modelo hoje está na ordem dos, vamos falar assim, entre duzentos 
e trezentos mil reais. Então, o pequeno produtor, de dez ou quinze hectares dificilmente vai 
ter condições de ter trezentos mil reais disponíveis pra investir e colocar numa construção. 
Então, o crédito bancário é ferramenta importante pra dar essa alavancagem inicial para o 
produtor.  
 
E: Ok, então, quer dizer, na verdade você já até antecipou a resposta de uma outra pergunta 
que eu tinha pra você, que era sobre a propensão ou a necessidade do integrado de tomar 
crédito. Você entende, então, pelo que eu estou entendendo que, desde que haja acesso e as 
condições adequadas, existe a propensão e até a necessidade, em muitos casos, de que ele 
realmente acesse a financiamentos. 
 
R: Com certeza, com certeza, além disso, a questão da própria modernização, que a gente 
falou antes. Não necessariamente só a construção, mas aquele produtor que, por um motivo ou 
por outro, perdeu, ficou, de certa forma, desatualizado com a sua propriedade e que agora, 
nesse momento, está disposto a fazer uma atualização, dar um up grade nas instalações e 
resolveu, novamente, investir, então, tanto pra novos quanto para os existentes, a importância 
do crédito bancário é fundamental.  
 
E: Tá, e assim, considerando que existem outras fontes de captura de recursos para 
investimento como, estávamos falando aí, de recursos próprios, eventualmente qualquer outra 
via de captação, na sua opinião o crédito bancário, para a empresa integradora, agrega algum 
valor na hora de capturar esses integrados, ou seja, ao oferecer o crédito bancário juntamente 
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com o modelo de integração, isso facilita ou não, não tem nenhuma influência, qual é a sua 
percepção sobre isso? 
 
R: Facilita muito. Ao tentar convencer ou na captura de um integrado já existente de 
integração ou de um novo pretendente a primeira pergunta é essa: a empresa tem uma linha de 
crédito própria? Ela tem um convênio com alguma entidade financeira? De que forma vocês 
podem me ajudar pra que eu possa, eu não tenho capital suficiente, eu só tenho uma parte, 
vocês conseguem me ajudar de alguma maneira? Então a gente tem sempre essa pergunta ou 
essa demanda do produtor. Então, se a empresa pode chegar na hora da captura desses 
produtores com um convênio já desenvolvido, com um método, com uma taxa definida, com 
um prazo, com certeza é um grande passo. 
 
E: Legal, e geralmente a necessidade maior, na sua opinião é pra investimento ou é pra capital 
de giro, ou é pra ambos, ou seja eles tomam crédito mais concentrado no investimento ou 
capital de giro ou nas duas frentes? 
 
R: Especificamente para o assunto que a gente está falando, de integração, é pra investimento. 
 
E: Ok, Ok, você identifica, assim, você, de alguma forma, em algum momento, já identificou 
diferença de performance dos integrados, de acordo com o tipo de tomada de recursos que ele 
faz, ou seja, pra vocês, existe em algum momento alguma identificação de diferença entre o 
integrado que financia o seu investimento de um integrado que não financia, que faz isso com 
recurso próprio ou na performance isso não é um aspecto perceptível? 
 
R: Não é perceptível. 
 
E: Não é perceptível, Ok. E no que diz respeito à propensão de desistir do negócio, no 
momento vocês devem ter algum, um relativo “turn over”, ou seja, de vez em quando alguém 
acaba desistindo, há alguma percepção de que exista diferença entre quem tem financiamento 
tomado e quem não tem ou também isso não é um fator que diferencie, na tua percepção? 
 
R: Preciso entender melhor a pergunta, mas assim, se a gente considerar... 
 
E: Quer que eu repita? 
 
R: Não, vamos ver se eu entendi, se, existe um “turn over” natural. Há uma propensão maior 
pra sair os que não tem do que poderiam ter financiamento?  
 
E: Isso... 
 
R: Pode estar mais... Com certeza, eu não tenho, em particular, essa experiência, mas pela 
minha, pela sensibilidade, eu diria que os que não têm financiamento estão mais livres, estão 
mais indepen... São muito mais independentes. Isso dá uma estabilidade maior pra empresa se 
ela auxiliou, facilitou e desenvolveu conjuntamente esse projeto, em manter... 
 
E: Ok, tem algum outro comentário que você queira fazer a respeito dessa questão crédito 
bancário ou você entende que as questões colocadas já, vamos dizer, exauriram tuas 
percepções a respeito? 
 
R: Acho que até o momento está de bom tamanho... 
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E: Legal, vamos falar um pouquinho, agora, sobre os investimentos que são feitos nos 
aviários, (Valdir)? Assim, um aviário, se você fosse, vamos dizer, restringir aí, ou resumir os 
principais investimentos, quer dizer, no que o investidor tem que colocar recurso na hora de 
montar um aviário?  
 
R: Partindo da premissa que ele já tenha a propriedade, são, poderia se dividir em três 
grandes, na verdade em dois grandes pedaços: a construção em si, a civil e os equipamentos, 
que mais ou menos são meio a meio: metade do valor investido é na construção e a segunda 
metade é na, é na parte de equipamentos. Existem outros custos, evidentemente, 
terraplanagem, mas em geral a terraplanagem, ou o terreno se é mais fácil não tem um custo 
relevante, se tem alguma dificuldade, as prefeituras, as secretarias de agricultura dão, 
auxiliam, facilitam, é, não vou falar que financiam, mas elas facilitam... 
 
E: Ok, e em geral, dá pra identificar quais são os tipos de investidores, nesse negócio?  
 
R: Sim, o investidor é o, são os pequenos proprietários, pequenos e médios proprietários, que 
têm uma necessidade de diversificar um pouco a atividade, de ter uma outra fonte, mais 
estável, e consorciar ou com leite, ou com “hortifruti” ou com uma outra atividade de pequeno 
porte. 
 
E: Ok... 
 
R: Porém existe um novo perfil surgindo, que é um perfil de pequenos empresários, que 
possuem terrenos ou pequenas propriedades, eles têm o seu próprio negócio, seja na cidade ou 
não, em outra atividade, mas têm um terreno, uma propriedade pequena que é da família ou 
que é dele mesmo ou que comprou como uma oportunidade, e que quer fazer aquilo, além de 
ser simplesmente uma propriedade, ter uma fonte de renda e ajudar a pagar a conta e manter, e 
gerar receita em cima de um negócio, ou que foi da família, ou que comprou... 
 
E: Ok, (Valdir), e no caso do modelo de integração que a empresa hoje mantém, ela oferece 
algum tipo de apoio financeiro pra os investimentos, ou isso é resolvido a partir de recursos 
próprios e/ou financiamento bancário? 
 
R: Até o momento a empresa não participa com nenhum valor ou não, em relação aos 
investimentos. 
 
E: Ok, você identifica alguma diferença na postura de investimentos no aviário entre aqueles 
que tomam crédito e aqueles que não tomam, ou seja, até pra poder clarificar a pergunta, na 
amplitude, na completude de investimentos, em fazer tudo o que tem que ser feito, existe 
alguma diferença ou ela também não é perceptível, dependendo a forma como ele tomou o 
recurso?  
 
R: ...... Silêncio não é? (Hesitação). Existe uma, eu acho que existe, assim oh, a partir do 
momento que ele tomou o recurso e aquele recurso foi, já foi calculado pra ele seguir o padrão 
de construção e de equipamento ele não vai chegar num momento que ele vai fugir e que ele 
vai sair da linha ou ele mudar o plano no meio do caminho. Com investimento próprio, o que 
acontece: chega uma determinada altura do investimento e que ele pode não ter bem 
planejado os recursos próprios e dizer “puxa, agora eu não vou conseguir colocar o sistema de 
comedouro ou de bebedouro que eu tinha planejado e eu, surgiu um imprevisto que, por 
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qualquer motivo, ele vai economizar e vai mudar o plano, ou da construção ou do 
equipamento. A partir do momento que tem um modelo previsto, já planejado, com recurso 
previsto pra atender todos os requerimentos, eu diria, quase com certeza, que ele não vai 
mudar os planos a partir dele saber que tem a verba suficiente ou o recurso suficiente pra fazer 
aquilo que está no plano, aquilo que está no modelo. 
 
E: Ok, uma última pergunta em relação a investimento, mas acho até que você já respondeu 
em outras questões aí, é se você percebe se eles necessitam, também, de capital de giro, 
apesar de tudo aquilo que a integradora oferece, ou que ficaria concentrado no investimento, 
mas pelo que você me respondeu lá atrás a maior concentração, realmente, de recurso 
necessário, é para os investimentos, na medida em que... 
 
R: Eu diria que sim. Eu reafirmo que a maior parte do recurso é pra investimento, o capital de 
giro ele vai conseguir através ou da outra atividade que ele tem ou da remuneração do próprio 
negócio. 
 
E: Ah ok, agora falar um pouquinho, último bloco aqui, (Valdir), a respeito da tua percepção 
em relação ao desempenho dos aviários, né. A gente sabe do tripé, envolvendo lá a 
mortalidade, o tempo de engorda e a, vamos dizer, a alimentação, conversão alimentar, mas 
eu queria que você confirmasse se esses são os três itens que vocês relevam nesse avaliação 
de desempenho e se tem mais algum item, além desses três, que vocês avaliam na hora de 
dizer: esse integrado está indo muito bem, esse está indo bem, esse está indo mais ou menos e 
esse está indo mal. Quais são os fatores de desempenho que vocês costumam avaliar? 
 
R: Nós avaliamos, pra desempenho, especificamente são os itens de mortalidade, de ganho de 
peso e conversão alimentar. Esses são os três pontos importantes. Mas tem se tornado, além 
disso, além dos indicadores técnicos, tem se tornado outra coisa, outros fatores também 
importantes nesse negócio, nesse contexto, que são outros aspectos, o aspecto do 
cumprimento das exigências ambientais e as normas regulatórias do Ministério da 
Agricultura, né, que vêm, a cada ano, sendo mais importantes, sendo mais exigidas, mais 
fiscalizadas. Então, a partir disso, a gente, além dos itens de remunera... De performance 
técnica, também avalia e considera, remunera e atribui valor ao manejo que o produtor dá em 
relação ao destino das aves mortas, ao destino do, do cuidado com o aviário, o cuidado com o 
ambiente, se ele segue, está atendendo os normativos na íntegra, ou não, através de um check 
list mínimo de atendimento.  
 
E: Ok, e existe uma relação entre o desempenho dos integrados e as receitas auferidas, ou 
seja, nesse modelo, a remuneração depende dessa performance que ele tem? 
 
R: Depende, fortemente da performance. Então eu diria assim: que oitenta por cento da 
variação da remuneração está para os indicadores de performance e vinte ou vinte e cinco por 
cento estão ligados a outros fatores: se ele está cumprindo procedimentos de anotações, de 
controle, ou dos ambientais, das regulatórias, então, até, eu diria que até três, quatro anos 
atrás, cem por cento estava ligado e voltado à performance, hoje eu já te digo que oitenta ou 
setenta e cinco por cento é performance e os outros vinte, vinte e cinco por cento estão ligados 
a outros fatores. 
 
E: Ok, e como é que a empresa hoje enxerga o desempenho atual dos integrados, quer dizer, 
em que nível, de maneira geral, a empresa entende que está o desempenho dos integrados? 
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R: Nós consideramos um desempenho bom, a gente tem, bom, e diria que acima da média, 
nós temos áreas evidentemente melhores, estados – que a empresa atua em cinco estados 
diferentes – nós temos diferentes performances para diferentes estados, mesmo dentro de cada 
um dos estados, existem as diferentes áreas, categorias, então segmentando um pouquinho, 
cada um desses pedaços, tirando as diferenças regionais, as diferenças de micro-regiões 
dentro dos estados, e tem as diferenças das instalações, o que que a gente percebe: a gente 
percebe fortemente que as instalações mais modernas e mais adaptadas têm melhor resultado, 
elas, e é aquilo que a gente falou antes: o desenvolvimento genético não para, ele tem 
melhoria a cada ano e se a estrutura ou a infra-estrutura pra que esse animal possa responder 
tudo o que ele pode responder não acompanhar com o mesmo ritmo, a gente vai começar a 
perder. Então, esse fator de melhores instalações e melhores, melhores instalações vão prover 
melhor condições pra alimentação, pra esse animal beber água e pra ter um ambiente 
favorável, a zona de conforto, que é um negócio importantíssimo, o ambiente joga pesado no 
resultado. Então, e ambiente significa o que, ambiência significa o que: prover a zona de 
conforto, evitar os frios e o calor. Então como é que tem, atua na região Sul e Sudeste, nós 
temos aí as duas estações bem caracterizadas aí. Nós temos áreas de extremo frio, mas 
também tem o calor. Então essas instalações têm que estar preparadas pra isso, para poder 
enfrentar essas duas variações, tanto pra baixo quanto pra cima e deixar o animal mais nessa 
zona de conforto e aí vai se traduzir em resultados. 
 
E: E você comentou dessas diferenças que existem, embora todas, em tua opinião, tenham 
uma boa performance, e você comentou das instalações. Mais algum fator, que você perceba, 
além das instalações, que me parece ser o fator preponderante, tem mais algum ou alguns 
fatores também que podem, na tua visão, explicar essa diferença de performance? 
 
R: Sim, além das instalações, há característica do... uma: você pode ter a melhor genética, a 
melhor instalação, se você não tem lá um bom manejador, uma pessoa que vai pilotar esse... 
vou comparar isso ao piloto, se não tem um bom piloto pra esse equipamento ou pra esse 
animal ou para aquela ração, para aquela alimentação, pra juntar isso, pra guiar isso eu 
considero um fator importante. Outro fator que eu considero importante é a questão da 
qualida... Não exatamente da nutrição, que é uma outra ciência, mas a parte de controle de 
matérias-primas. Se a empresa não cuidar de seu controle de qualidade de insumos, né, seja 
dos grãos, basicamente, do milho e da soja com, trazer dentro de padrões de qualidade 
mínimos é um fator que você pode ter melhor genética, o melhor piloto, a melhor instalação, 
se a matéria prima está ruim dentro da sua formulação, não adianta, não sai resultado. Então, 
ele é um conjunto de coisas e é uma cadeira “meio de três pés”, se uma delas não está firme 
vai puxar... 
 
E: Bom (Valdir), a gente, pelo menos do que eu tinha de questões pra colocar pra você, a 
gente está encerrando, eu primeiro queria agradecer você pela entrevista, tenho certeza que 
você agregou muito nesse nossa tentativa de ampliar as fronteiras de conhecimento desse 
negócio, de aviários de da avicultura de corte e eu queria deixar aberto pra você fazer 
qualquer comentário que você queira fazer, se você tiver algum comentário que não tenha 
sido explorado durante as questões colocadas aqui... 
 
R: No momento eu não lembro de nenhum comentário adicional, mas se tiver a gente pode, 
informalmente depois te comentar. 
 
E: Ok, muito obrigado. 
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Etapa Exploratória – ENTREVISTA 3 

 
 

Data: 07/08/2009 
Nome do proprietário: Fernando) 
Local do(s) aviário(s): Estado de São Paulo 
Início das atividades do aviário mais antigo: 1966 
Quantidade de empregados: 03 
Capacidade total do(s) aviário(s): 52.000 aves 
 
E: (Fernando), então nós vamos conversar um pouquinho em relação ao trabalho que você 
desenvolve aqui no aviário, ta? Eu queria que você comentasse comigo, um pouquinho, do 
modelo de integração de que você participa, como é que funciona esse modelo, desde a hora 
que você recebe o pintinho até a hora em que você entrega. Fala um pouquinho pra mim dessa 
operação. 
 
R: É, quando chega, no caso, o pintinho? 
 
E: Isso, tudo, desde quando você começa a receber... Quando começa a tua operação, em que 
momento começa, como é que funciona? 
 
R: Vou falar depois de pronto o galpão? 
 
E: Isso, depois de pronto, só a operação mesmo. 
 
R: É assim, então, a gente faz o procedimento, a gente começa, assim chega no período da 
manhã, que é o período mais fresquinho, começa a descarregar os pintinhos, né, ou vem de 
(Cidade A), ou vem de (Cidade B) ou mesmo aqui de (Cidade C), que é mais perto aqui, 
começa, vai descarregando, vem em caixas assim, caixa de, cada caixa tem cem pintinhos, 
pega de três em três e vai colocando dentro do círculo, o círculo é o pinteiro, e vai 
descarregando de uma a uma, devagar, com cuidado, pra não dar problema de lesão nas 
perninhas deles, um a um, vai descarregando, e daí esse é o procedimento dos primeiros, do 
primeiro dia, sempre, sempre você tomando o cuidado pra forçar ele pra tomar um pouquinho 
de água, pra ele ficar hidratado, ficar sempre hidratado, os pintinhos. No primeiro dia o 
essencial é mais água, água. Água e depois que estão cuidados automaticamente eles já vão 
comendo a comida... 
 
E: E a comida, a medicação e essas coisas, você recebe tudo da integradora? Você recebe ou 
você mesmo... 
 
R: É, medicação quase não usa, né, porque já vem tudo vacinadinho, né, pelo próprio 
encubatório, vacinadinho... 
 
E: E a alimentação, aí sim, você recebe... 
 
R: A alimentação já vem a ração pré, que chama, né, tem várias rações, tem a pré-inicial, tem 
a inicial, tem a crescimento e depois a engorda, que é o ciclo final. Depois vamos falar da pré-
inicial, que é uma ração que já vem com um, não sei o que que é, se é um cheiro, alguma 
coisa na ração, né, algum produto que precisa pra eles ficarem fortes, né, tipo uma 
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medicaçãozinha, depois você coloca ali, coloca aí e vai... E os pintinhos, você tem que forçar 
no máximo, nos primeiros dias, vamos supor nos primeiros três dias, que usa o jornal, você 
tem que colocar jornal, você não forra cem por cento o pinteiro, você forra mais ou menos, 
vamos por uns cinqüenta por cento, assim, que daí eles têm acesso melhor, ali no caso você 
vai ter que sempre, você vai ter que forçar ele a comer, e no primeiro dia você forçando ele a 
comer, o segredo é o primeiro dia da operação, o primeiro dia do pintinho, porque os 
pintinhos que comem no primeiro dia não vai ser refugo... 
 
E: Entendi, agora (Fernando), porque que você entende, na sua opinião, por que é melhor 
você estar integrado numa empresa, num modelo de integração, e não você ser, por exemplo, 
um criador independente, o que isso te traz de vantagem, assim, por que que você opta por ter 
uma integração? 
 
R: Ah, sim, porque no caso, antes era a (ex-empresa), né, nós já tínhamos confiança, tinha 
bastante confiança. Apareceram várias, várias outras firmas aqui pra, sabe eu, na verdade, eu 
caracterizo isso como mulher, eu estava com a (ex-empresa) como mulher, apareceram as 
outras, mas são amantes, e sabe como é que é, né, essas firmas prometem tudo na hora, mas 
na hora do rojão, quem vai segurar, então, na verdade, nós estamos com a (ex-empresa) no 
momento ruim, porque passamos fase ruim, e estamos com a empresa também, e quando está 
na fase boa também, então, na verdade, eu acredito que a firma reconhece esse lado.. 
 
E: É uma relação de confiança? 
 
R: É uma relação de confiança e de credibilidade também, ficar junto com a empresa, então 
eu sempre tive esse pensamento, de sempre estar junto, ser parceiro, ser parceiro deles... 
 
E: Legal, e (Fernando)... 
 
R: Agora, quando você falou da pergunta de porque não trabalhar “por conta”, aí no caso é 
que cada um tem uma área, né, então se eu tivesse o mercado, a área de vender frango, então 
no caso eu seria a (ex-empresa), é o contrário, agora eu não posso, né, me envolver por esse 
lado aí, porque eles já tem o acesso, já tem, já tem o pessoal que fornece o pintinho, já tem o 
pessoal que fornece a ração certa, entendeu, e já tem o pessoal que, os caminhões já estão 
tudo cadastrados, certinho, e agora está melhorando mais com essas exigências, agora, então é 
tudo, né, hoje em dia, hoje em dia, não estou falando do sistema de avicultura, no Brasil tem 
que ser tudo organizadinho, entendeu, tanto é que e tinha antigamente, tinha aqui uma 
pecuária e a granja. O que que aconteceu: vendi tudo o meu gado leiteiro, pra ficar só na 
granja, pra ficar na área específica da granja, assim, então é por isso que eu fico, que eu 
prefiro mais ser parceiro do que tocar um negócio sozinho, porque na verdade, eles sendo 
parceiros, eles têm bastante conjunto né, e esse conjunto pode trabalhar para outro lado, não 
adianta, né, não adianta a gente dentro do negócio, a gente querer fazer tudo, a gente não 
consegue conhecer tudo... 
 
E: Entendi, se concentra na produção... 
 
R: Concentra na produção, então a concentração nossa o que que é: é sempre tirar um pintinho 
bom, tirar um pintinho bom e mandar pra eles lá, sempre ajudando eles, pra eles, eles 
crescendo a gente pega carona... 
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E: É verdade... O (Fernando), e assim, na tua opinião pra um aviário ser bem sucedido, pra 
funcionar bem um aviário, na tua opinião, o que que tem que ter, o que é que você tem que ter 
de mais importante pra poder fazer com que ele funcione bem? 
 
R: É, primeiro de tudo, você tem que ter uma pessoa que goste do que faz. Goste, entendeu. 
Está na granja lá e você percebe no olho da pessoa, que como a turma fala que o frango 
engorda com o olho do dono, assim, entendeu. Então eu tenho funcionários aqui que graças a 
Deus eles gostam do que fazem, entendeu, um gosta de tratar, outros gostam de cuidar, outros, 
sabe, entendeu? Então, é isso aí, primeiro é isso aí, você tem que gostar... Depois o que que é, 
depois é tudo: temperatura, deixa ambiente ideal, como você viu ali, temperatura ideal, 
sempre dando conforto para as aves, entendeu? É, nunca deixando faltar, faltar nada paa o 
frango, tem que ter água, água sempre limpa, né, sempre limpinha, tem que ter ração de 
qualidade também, muitas vezes, você sabe, o frango cisca, né, por que a função da vida 
inteira dele é ciscar, ciscar, se ele joga sujeira no comedouro você tem que limpar, limpa bem 
para ficar ração pura, e assim, na verdade, você fazendo tudo certinho assim, é uma sucessão 
de sucesso, sucessão, pintinhos vão crescer todos saudáveis, fortes e imunes de doenças, não 
é? Porque você tomando água limpa, comendo ração que, pra começar já vem de qualidade, 
então, esse é o segredo, só... 
 
E: Legal, agora a pergunta que eu vou te fazer você já quase respondeu mostrando aqui, né. 
Você, eu ia te perguntar se você tem interesse em ampliar o negócio no futuro, você já vem 
ampliando e a tua visão ainda é de continuar ampliando no futuro? 
 
R: Ah, sim, então eu tenho essa visão assim... 
 
E: Porque é que você acha que ampliar é melhor, ou que você tem interesse em ampliar? 
 
R: Não, porque primeiro eu tenho credibilidade com essa nova, com essa firma nossa, não 
porque desde que quando eu comecei a integração aqui, eu comecei desde o começo e nunca, 
nunca duvidei da, do crédito deles, então é por isso que a gente, né, sabe, quando o negócio 
vai bem, então a gente tem vontade de aumentar, vontade de aumentar... 
 
E: Está certo, o (Fernando), e você já usou alguma vez crédito bancário, banco pra poder fazer 
esses investimentos ou até hoje você fez com recursos próprios? 
 
R: Oh, só uma vez meu pai, essa primeira vez meu pai financiou, foi na época, não sei se você 
lembra, em setenta e nove, essa granjinha aqui, que foi bem naquela época que saiu 
financiamento pra tratores e pra aviários também, setenta e nove, Banco do Brasil, meu pai 
fez, só que naquele tempo era granjinha pequena, né, não tinha granja alta... 
 
E: Você tem idéia de que como é que foi a experiência, se foi muito difícil, se foi... 
 
R: Não, foi, na verdade, foi difícil porque, porque não tinha fonte de renda, na época, não 
tinha fonte de renda, tinha só essa granjinha e meu pai, antigamente, ele vivia, vivia que, o 
pessoal, ele tinha boi de corte, entendeu, tinha boi de corte, algumas vaquinhas de leite, fazia 
uns negocinhos, entendeu, mas só que ele sempre “pé no chão” né, acho que ele podia fazer 
um até maior, né, na época, mas ele fez só esse aqui, por que, bom, fazer devagar, fazer de 
acordo com o nosso rendimento, então esse lado aí... 
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E: Agora, você, assim, você acha que, você tem uma percepção sobre as dificuldades que 
pode ter para tomar financiamento, ou seja, se você for hoje tomar um financiamento, você 
tem uma percepção do que pode ser mais complicado? 
 
R: Oh, eu espero viu, eu espero que o governo, primeiro, incentive esse lado aí, porque tem 
que ter incentivo do governo, porque só pelo banco, assim, o juro é muito alto, porque eu vou 
ser sincero pra você, esses dias, até mostro a cédula minha, que eu tenho cadastrada no Banco 
do Brasil, falta só vir o trator, aquele Pronaf Mais Alimentos, já fiz um, então, aquele lá eu 
emprestei, foi sessenta e nove mil que o banco emprestou pra mim, certo, está só esperando o 
trator sair, pra faturar o trator, está só esperando só, só o lote, não tem lote, não estão 
vencendo fabricar o trator, e esse aí, e esses sessenta e nove mil eu vou ter um ano de carência 
já, eu só vou pagar acho que em maio do ano que vem, e tenho oito anos pra pagar... 
 
E: Então prazo, a taxa de juros... 
 
R: A taxa de juros vai sair dois por cento ao ano... 
 
E: Faz diferença, né? 
 
R: Faz diferença... 
 
E: E você, você de alguma forma usa crédito bancário pra poder suprir o seu capital de giro, 
pro dia a dia, ou não isso aí você consegue suprir só com a tua... 
 
R: Não, não, isso aí não uso... 
 
E: Agora, no seu entendimento, (Fernando), o fato de você fazer parte de um modelo de 
integração, de uma integração, você acha que isso facilita, se você quiser tomar um 
financiamento, isso facilita ou não, como é que você pensa... 
 
R: Não graças a Deus, graças a Deus, a gente mora, primeiro, a localização aqui é boa, a 
estrada, né, você viu, né, não tem o que falar, asfaltada, eu moro a cem metros da pista, e 
mesmo assim eu programei já, pra deixar tudo asfaltado e ali, até a granja nova, aviário novo, 
que estava, que era terra tudo, já peguei, já comprei doze ou treze truques de cascalho, no 
caso, de (cidade próxima), que é o melhor lugar para cascalho, que tem, então, já deixei tudo 
programado por que eu sei que agora não, é seco, mas que na época das águas, né, pra dar o 
acesso também, porque tudo conta também, isso aí conta pro sucesso também, porque não 
adianta nada você também, você ter uma granja aqui e depois a saída do frango, saiu, já teve o 
resultado ali, mas só que saiu o frango, demora pra chegar no abatedouro, o frango já perde 
peso, já, já atrasa também lá, então, tem que sair daqui e chegar lá... Correr tudo bem pra 
depois não dar problema pra ninguém. Agora, se começa encalhar caminhão, você sabe como 
é que é, cada caminhão começa a atrasar lá, o pessoal fica, passa do horário, aí as aves vão 
perdendo, né, vão perdendo peso, no caso... 
 
E: Ta, e quando você for ampliar, se você for ampliar aqui, você pensa em buscar 
financiamento bancário pra ampliar? 
 
R: Ah sim, no caso agora estamos tudo descapitalizados né, temos só esse que está plantado, 
agora, está faltando colher, estamos colhendo, devagar estamos colhendo, aí agora pra gente 
fazer uma granja aqui é coisa que precisa, se não só daqui a uns quatro, cinco anos de novo, 
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pra formar de novo o capital, né. O que acontece, o capital quando ele forma, pode comprar 
um boizinho, vai deixando ele crescendo, pode, sei lá, vai quitando devagar as prestações dos 
caminhões, né, dois caminhões estão financiados e até lá quito tudo e faço de novo, essa 
permuta de novo, troca com troco... 
 
E:  Está certo, o (Fernando), e porque que, na tua percepção, porque que resolver investir, 
vocês, em aviário e não, de repente, num outro negócio, numa outra cultura, o que que na tua 
visão faz com que vocês prefiram trabalhar com aves, tem alguma, algum motivo ou... 
 
R: Não, primeiro lugar, eu falei pra você: a gente gosta do que a gente faz, isso aí, né, eu 
trabalho com amor, primeiro lugar é isso aí, você gosta do que você faz e outra que, no sítio, 
aqui na verdade assim, é uma coisa que não precisa de tantos funcionários, você viu né, 
estamos aqui em cinqüenta mil, estamos só em três funcionários e damos conta de tudo... 
 
E: Ta, usa pouca mão de obra... 
 
R: Usa pouca mão de obra, entendeu, porque hoje em dia, também, o segredo é você, não é 
usar tanta mão de obra, quando você tem esse sistema que eu falo pra você, esse sistema 
automático, tudo, tudo bem feito, sem monitorar, entendeu, você, entendeu, uma granja, no 
caso ali, de trinta, de cento e cinqüenta por doze, é mil e oitocentos metros quadrados, então 
dá pra monitorar sossegadinho, então você viu ali, fica um pouco mais caro do que o sistema 
mais antigo, que tem ventilador, né, por que é tudo mais caro, só que fica mais completo, mais 
fácil... 
 
E:  E quais são os principais investimentos, o que é que você tem que fazer de principal pra 
poder ter um bom aviário? No que é eu você investe o recurso? É em construção, 
equipamento, basicamente no que é que você investiu nesse aviário aqui, por exemplo? 
 
R: Como assim? 
 
E: O que é que você teria que comprar e colocar aqui e montar pra ter um bom aviário?  
 
R: Ah, sim, no caso eu tive, primeiro, eu comecei no sistema, começa no sistema antigo, 
sistema de madeira, no caso eu procurei a madeira, a melhor madeira que tem, a peroba no 
caso aqui, numa madeireira lá em (cidade próxima) é que acha, no, acho que no (revendedor), 
né, que acha a madeira, que é o primeiro passo para a parte de cima, pra ficar, pra durar mais, 
né, aviário assim, morãozinho de concreto, né, que já compra já feito também, podia fazer, 
mas é como eu falei pra você, a gente não dá conta de tudo, então vem o pessoal com 
piãozinho, que faz o morãozinho de concreto e isso ele já montou, o pedreiro já, peguei um 
pedreiro da minha confiança também, que ele faz tudo sob medida, faz certinho, corta tudo a 
madeira, tudo nos encaixes certinho, assim, então você começando tudo medido, tudo 
alinhadinho, então o começo, você começando assim o final você sabe como termina, tudo na 
linha também... 
 
E: Agora, basicamente é equipamento pra colocar lá... 
 
R: Só que tem uma coisa, essa granja aí, eu poderia ter feito em três, quatro meses, só que foi 
em quase dois anos... Porque, pra dar tempo pra respirar, entendeu, fui vendendo, devagar, fui 
vendendo um imóvel, vende um imóvel em (cidade local), aí faltou dinheiro o que acontece, 
vamos pegar e vender o caminhão, refinanciar o caminhão, o que nós vamos fazer de novo, 
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acabou o... Mais isso, antes, eu tinha comprado já o bloco, o bloco eu já tinha comprado 
devagarzinho, tipo prestações, né, vai sobrando um dinheirinho aqui, vai vendendo um boi ali, 
entendeu, porque depende né, quando o boi ta bom pra vender, vende o boizinho, e devagar 
vai juntando uma coisinha, vai concentrando, né, então devagar você vai montando a granja... 
 
E: E que tipo de apoio você recebeu ou você recebe ainda da empresa integradora pra poder 
ajudar aqui no aviário? 
 
R: Oh, o apoio até agora que eu recebi da empresa até agora é o que eu falei pra você é que 
cada granja, galpão novo depois de construído me parecem que dão não sei se é dois ou três 
por cento, até uma certa quantidade de frangos, e acima de cem mil frangos, aumenta pra 
quatro por cento, a mais por aves... 
 
E: E a assistência técnica também... 
 
R: Ah não, esse lado sim, tem assistência técnica, no caso, isso aí já é completo, né, é direto... 
 
E: Alimentação, também, eles entregam... 
 
R: Alimentação, também, ah você quer saber o que faz assim... Ah sim, então começa pelo 
pintinho, tem o pintinho depois tem a assistência técnica, ração também é só você ligar lá que 
vem também e o pagamento, também, nunca deu problema, sempre tem um prazinho, né, tem 
um prazo, não sei parece que é de vinte e cinco dias agora, né, saiu o frango, o lote, dali a 
vinte e cinco dias... Saiu um lote hoje, daqui três dias já manda por e-mail pra mim a data de 
pagamento... 
 
E: E tem alguma coisa, por exemplo, algum investimento que você gostaria de fazer no 
aviário ou nos seus aviários e que você ainda não fez? Se tem alguma coisa que queria fazer e 
não fez, porque é que você ainda não fez? 
 
R: Ah, sim, devagar eu vou arrumando a vida, né, no caso, esses dias eu precisei trocar uma 
cortina, que estava ruim de um lado, troquei, troquei, e mais pra frente o que é que eu vou ter 
que fazer, vou ter que trocar a tela, porque isso é exigência do Ministério da Agricultura, que 
está pedindo isso aí, né, pra trocar a tela, aquela de dois centímetros... 
 
E: Agora, quando você faz isso aos poucos, você até falou agora pouquinho, de maneira geral 
é por causa de recursos financeiros... 
 
R: É, recursos... 
 
E: Você vai esperar mais recursos surgirem, aí você vai fazendo... 
 
R: Ah, sim, com o próprio dinheiro da granja, eu vou, vou adequando, né... 
 
E: Agora pra você, (Fernando), pra você falar o seguinte: o meu desempenho aqui, o resultado 
meu está bom, não o financeiro, mas o resultado de cria dos pintinhos e tal, que tipo de coisa 
você costuma olhar, a gente fala sempre lá, a gente lê que o tempo de engorda, a conversão de 
alimentação que você usa, o quanto você usa pra poder engordar, a mortalidade, basicamente 
é isso ou tem alguma outra coisa que você olha pra dizer assim: eu estou indo bem aqui ou 
não estou indo muito bem... 
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R: É o conjunto! É o conjunto, você tratando bem dos pintinhos, você cuidando bem das aves, 
você não deixando faltar água, você dando luz no tempo certo, certo, consequentemente ele 
vai comer bem, comer o normal dele, não vai morrer, não morrendo não dá conversão, você 
entendeu, porque quando um frango velho, que come, vamos supor, quatro quilos e meio, 
cinco quilos de ração, se ele morre, no quadragésimo dia de vida dele, que comeu já quatro 
quilos e meio, é a mesma coisa do que você jogar cinco quilos de ração fora, mesma coisa, aí 
que dá, aí que vem a conversão, tem que fazer tudo para ele chegar com vida e sair com vida 
daqui pra ir para o abatedouro, aí sim o resultado sai bem, porque vem, come, comeu o 
normal, o que era para comer mesmo, sempre regulando, é lógico, os comedouros, pra não 
derramar a ração, e sempre eles saindo daqui saudáveis e chegando lá saudáveis, pronto, o 
segredo é esse... 
 
E: Você acha, hoje, que o desempenho do aviário, ou seja, o que você consegue aqui poderia 
ser ainda melhor? Você tem essa percepção ou não, você está num nível que você acha que 
chegou na... 
 
R: Não, agora, vamos, vamos, com esse modelo novo que eu estou começando agora, é o que 
eu falei pra você, é o primeiro lote agora, com esse sistema, que você viu ali, ali está um clima 
de uma agência bancária, vamos ver como é que vão sair os frangos dali agora, que é ali que 
eu vou... Por enquanto eu estou satisfeito com o sistema de ventilador e tudo, vamos ver como 
é que vai ser ali, aquele sistema de refrigeração, eu vou testar agora ali... 
 
E: E na tua opinião, (Fernando), um bom acesso a crédito bancário, taxas adequadas, prazos 
adequados, com facilidade maior de tomar e tal, isso pode fazer diferença no teu negócio ou 
não? 
 
R: Ah, com certeza faz, faz não só pra mim né, que bastante né, esses criadores né, que são 
considerados pequenos, né, que tendo um incentivo assim, né, porque com certeza a (ex-
empresa), o (Grupo) agora vai assinar uma parceria com a gente, e com o banco também. 
Porque não adianta nada o banco emprestar pra gente e depois, eu estou assim, qualquer coisa 
eu estou fora, né, a parceria, né, a parceria está fora, aí não, nem eu acho que o agricultor ia 
querer fazer um crédito desse, porque tudo tem que estar junto. O produtor faz a parte dele, 
ele quer construir, mas ele quer ajuda também, da outra também, da empresa também, pra 
ajudar pra dar tudo certinho, né, pra fazer o financiamento e poder cumprir também, tudo... 
 
E: (Fernando), das perguntas que eu trouxe, que eu queria falar um pouquinho com você... 
 
R: Porque, porque o que eu falo pra você, pelo empréstimo bancário, a principal fonte de 
renda, a principal ajuda é a avicultura, que é com ela que vai ajudar a pagar... 
 
E: Ou seja, ter uma operação que durante o tempo do financiamento consiga fazer pagar as 
prestações, né? 
 
R: Exatamente, exatamente, com esse aí, com essa fonte de renda que a gente vai pagar... 
 
E: Agora, a gente terminou as questões que eu tinha levantado, mas você... 
 
R: Eu estou falando em si... no meu caso, no sítio, né...A não ser que tenha mais pessoas, que 
tenham outra renda, né... No paralelo, aí é diferente... 
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E: Mas no teu caso, então a gente fez algumas perguntas, mas assim, no teu caso, o que eu 
perguntei pra você, do modelo de integração, da forma que você está investindo, da 
importância de banco, da importância da empresa ter lá aquela parceria da compra, tem mais 
alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você acha que vale a pena você comentar, do 
que você tem vivenciado da experiência... 
 
R: Não, não, o básico é isso aí mesmo, da experiência que eu tenho, o básico é isso aí mesmo, 
é o que eu falo pra você, que a gente que empresa, tanto é que você viu, que eu podia entrar 
em banco também, mas só que eu tenho, tenho receito por causa disso aí, né, na verdade, a 
gente podendo fazer com recurso da gente, é melhor do que a gente emprestar, né...Agora, se 
tiver, pode, se for juro, no caso, tentador, como assim, como o trator, o trator eu podia ter 
comprado um velho, mais velhinho, mas não, o Lula deu, abriu esse programa aí, do Pronaf 
Mais Alimento, que é pelo Banco do Brasil e pela Nossa Caixa. Então, aí, vou entrar de olho 
fechado nisso aí, então vamos falar, vamos fazer, vamos tirar a DAP1, vamos ver se ele 
encaixa, enquadra no plano, e vamos fazer. Fizemos a DAP1 fui lá com o agrônomo meu ali e 
ele disse “você encaixa”, (Fernando), é só pegar os documentos certinhos e trazer aqui que 
nós faremos, viu? Foi o que eu fiz, documentos certinhos, na hora, aprovou tudo, agora só, 
está esperando só chegar o trator. 
 
R: (Fernando), muito obrigado por tua dedicação do teu tempo aí, para ajudar a gente na 
pesquisa. Tenho certeza de que você contribuiu muito pra gente poder avançar no 
conhecimento desse negócio aí, está bom? Certo, obrigado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 1: DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf 
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Etapa Exploratória – ENTREVISTA 4 
 
Data: 07/08/2009 
Nome do proprietário: (Paulo) 
Local do(s) aviário(s): Estado de São Paulo 
Início das atividades do aviário mais antigo: 1995 
Quantidade de empregados: 03 
Capacidade total do(s) aviário(s): 167.000 aves  
 
E: (Paulo), eu queria conversar um pouquinho sobre o modelo de integração do qual você 
participa, então eu queria primeiro que você me falasse assim oh, um pouquinho sobre esse 
modelo, como é que funciona esse modelo, envolvendo tanto a integradora, a (ex-empresa)  
ou o (Grupo), a tua propriedade, como é que funciona isso, quer dizer, da hora que você 
recebe os pintinhos de um dia, como é que funciona a operação e, si, né, como é que funciona 
essa integração? 
 
R: A centralização funciona, a gente prepara os galpões, né, deixa o equipamento tudo, toda a 
instalação pronta e a empresa manda os pintinhos, o técnico que acompanha, né, ração, tudo 
da parte que é preciso pro frango, por parte da empresa a gente oferece mão de obra, o 
restante das coisas e cuida, né, do começo até a saída dos frangos. 
 
E: E a saída, também são eles que vêm pegar? 
 
R: A saída também é tudo por conta da empresa, ela vem pegar. Eles fazem um tipo de 
raleamento que vem um cantinho de fêmea, e os machos, né, e as fêmea tira de 30 a 32 dias, 
mais ou menos, coisa assim, e os machos daí ficam até, 40, 43 dias, mais ou menos isso daí 
cara. 
 
E: Legal, agora me fala o seguinte (Paulo), por que vocês, assim, optaram por participar de 
um modelo de integração, ao invés de serem, por exemplo, independentes. O que faz vocês 
entenderem que a integração é mais vantajosa pro negócio de aviário de corte, assim. 
 
R: Eu acho, a gente já começou com integração, começamos só com uma granjinha, depois 
foi aumentando um pouco, mas acho, para nós não é viável o negócio de fazer toda essa parte, 
acho melhor a integração é uma coisa que a firma fornece todos os pintinhos, fornece o 
técnico, que sempre ta vendo. 
 
E: E se concentram mais na produção. 
 
R: Mais na produção do que... 
 
E: Agora, me fala uma coisa (Paulo), na tua percepção, na tua visão, um aviário igual, você 
tem ido muito bem aqui, tão até crescendo, né, pra ser bem sucedido o tem que ter um aviário 
assim, pra poder ter bons resultados, pra poder cumprir aquilo que acha bom cumprir, que 
entende que é bom cumprir. Pra ser bem sucedido o que tem que ter um aviário? 
 
R: Então, acho que hoje em dia, tem que acompanhar o que está modernizando na parte de 
equipamento, os modelos de granja, então quanto mais a gente está acompanhando o que ta 
surgindo no mercado, acho que vai ficando melhor pra trabalhar, né, tanto na mão de obra que 
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vai economizando bastante, como no resultado também da criação, né. Você tem um resultado 
melhor com as granjas mais bem equipadas. 
 
E: E eu estou vendo que..., eu ia fazer uma pergunta se você pretendia expandir os aviários 
aqui, mas não precisa nem perguntar porque eu estou vendo que você está expandindo, né. No 
que você acha que, por que é bom expandir? Quer dizer, tem algum motivo para você dizer, 
vou fazer mais aviários, vou fazer mais galpões? Em que sentido, por que você imagina que 
vale a pena ampliar esse negócio? 
 
R: Eu acho que vale a pena hoje porque no sítio tudo está meio devagar, assim, de mexer em 
outras coisas, boi, por exemplo, essa região nossa já não é uma coisa certa, mexer com boi. E 
no frango a gente já começou a pegar uns equipamentos pra mexer com a parte de câmara de 
frango, uns caminhões pra puxar a câmara de frango, pra nós puxar palha, puxar serragem e 
vai embolando tudo junto. É um negócio que a gente comercializa a parte da câmara de 
frango, faz a criação de frango também. E eu acho de uma quantidade, por exemplo, de 
duzentos mil frangos, agora com essa outra granja vai dar uns duzentos, duzentos e dez mil, 
né, com essa outra. Eu acho que daí pra frente se a gente ampliar um pouco mais com o 
equipamento que tem já pra mexer fica fácil de cuidar, né. Não vai usar tanta mão de obra e 
no sítio acho que é uma das coisas que ta indo melhor hoje assim pra mexer, né. 
 
E: Tá, você usa menos mão de obra, e... 
 
R: É, tá, assim pela quantidade de espaço que vai por metro quadrado, se fazer a conta, é o 
que hoje acho funciona melhor no sítio. 
 
E: Tá, entendi. E você nunca usou pelo visto crédito bancário pra poder fazer esses aviários. 
Até hoje você não utilizou? 
 
R: Já utilizei, já. 
 
E: Como é que foi a tua experiência (Paulo)? Seja muito tranqüilo, assim, muito sincero 
assim. Você teve dificuldades? Foi fácil? Foi difícil? Que tipo de dificuldade você teve, se 
você teve dificuldade? 
 
R: A dificuldade foi a burocracia que sempre tem pra aprovar, pra liberar o financiamento de 
crédito rural do equipamento de uma das granjas, no restante não foi feito, mas o que foi 
complicado que eu achei foi até fazer a liberação do dinheiro, tinha as garantias, que sempre é 
o normal, acho de todos os bancos que pedem, mas é muita papelada, muito demorado, então, 
as vezes a gente até não tentou fazer de mais por causa disso, por causa da dificuldade que 
tem de fazer até a liberação. Daí você começa, se está pensando em uma coisa hoje, você 
começa mexer com a papelada e tudo, no fim você acaba terminando a granja e não saiu 
ainda. 
 
E: Não saiu ainda o financiamento.. 
 
R: O financiamento. Então essa parte não foi feito mais também. 
 
E: E você usa, quando você tentou usar, ou quando você imagina usar, você pretende usar 
mais para os investimentos, mais para a construção, ou para o seu capital de giro também 
você acaba usando crédito bancário, ou não? 
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R: Não, o que usou foi pra construção.  
 
E: E se você for tomar financiamento um dia, a idéia é tomar para investimento, pra 
construção e equipamento? 
 
R: É pra construção e o equipamento. 
 
E: Tá, entendi. E você acha, na tua visão, você acha que o fato de você participar de um 
modelo de integração que envolve a empresa compradora, que fornece os insumos, que isso 
pode facilitar o teu acesso a crédito bancário, ou você acha que isso não tem nenhuma 
diferença, qual que é a tua visão em relação a isso? 
 
R: Eu acho que deve facilitar, eu espero que se facilitar fica mais fácil pra gente ampliar um 
pouco mais a criação, aumentar o galpão, então, eu acho que vai facilitar bastante. 
 
E: Quando você tomou empréstimo a taxa de juros, as garantias que foram pedidas, tal, na tua 
visão, isso foi menos problemático do que a burocracia, ou seja, a burocracia foi o ponto 
principal mesmo? 
 
R: Você fala a taxa, o custo tudo. 
 
E: O custo tudo. 
 
R: Ah, foi bem menos. 
 
E: É, né? 
 
R: A burocracia é sempre o mais complicado. Foi uma coisa que nós fizemos, foi para cinco 
anos o que foi feito e então, depois que foi feito esse, daí já foi possuído mais três granjas em 
cima dessa aí, só que não foi pego mais o empréstimo por causa deste... 
 
E: O que te afugentou foi mais a burocracia mesmo? 
 
R: É mais isso daí. 
 
E: E você agora, daqui pra frente, se você for fazer a ampliação, você pretende, pelo menos 
tentar buscar um financimento? 
 
R: É, eu pretendo buscar. Se for conseguir este financiamento. Eu pretendo buscar sim. 
 
E: Tá, legal. E por que é assim? Você já falou um pouco sobre isso (Paulo). Mas por que você 
decidiu investir em aviário? Ou seja, entrar nesse negócio, quer dizer, basicamente isso. Só 
quero resgatar o que você falou. Basicamente é por que você acha que é um negócio hoje que 
dá um resultado compatível e que usa pouca mão de obra, ou tem um motivo a mais? 
 
R: É a mão de obra hoje está difícil. Então eu acho que na parte da granja, a gente fazendo, 
modernizando ela, pra usar pouca mão de obra, acho que é um negócio que fica mais fácil de 
cuidar e a gente têm outros negócios paralelos, né. Então eu acho que mantendo uns dois, ou 
três negócios, assim, a hora que um não está muito bom, o outro já ajuda, então, nessa parte. 
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E: E quais são os principais investimentos pra construir um aviário? O que você tem que 
investir para você montar um aviário? Quer dizer, quais são principais equipamentos, a 
construção, o quê que mais é importante na hora de construir um bom aviário? 
 
R: Hum, bom, você fala... 
 
E: Por exemplo, esse último aviário que você está implementando aí. Onde você colocou, ou 
vai colocar recursos? Mais construção, mais equipamento, mais a estrada pra você chegar lá 
na estradinha ali? Onde você usa mais o recurso nesse processo? 
 
R: Uso mais na construção do galpão, mesmo.  
 
E: Do galpão? 
 
R: É porque o equipamento a gente, buscar um equipamento já que hoje seja o que ta no 
mercado hoje. É, porque você fazer com um equipamento já mais atrasado um pouco, daqui a 
pouco já está mudando tudo, e você tem que tentar acompanhar, então eu acho que tem que 
investir no equipamento, um equipamento bom, que seja compatível, né, e um galpão bem 
feito, né, caprichado, pra você não ter problema futuro, né. 
 
E: E qual o tipo assim, nesse seu modelo de integração, nessa sua parceria com o (Grupo). O 
quê que a empresa fornece, ou seja, qual que é a participação dela? Você falou, é o pintinho 
de um dia que ela traz, depois o que mais, ração essas coisas também é ela que fornece? 
 
R: Ração, todo o tipo de medicamento que for preciso. 
 
E: Assistência técnica também? 
 
R: Assistência técnica, está acompanhando desde o começo, toda semana está pesando os 
lotes de frango para ver onde que vai precisar de medicamento, onde que, qual faixa de 
tamanho do frango que vai precisando, e acompanha até o final. 
 
E: É semanal, né, a visita? 
 
R: Semanal, e a parte de carregamento dos frangos é tudo a firma que... 
 
E: Tá, vem apanhar também, vem retirar. Vem trazer os pintinhos e vem retirar?  
 
E: E tem alguma coisa, se você olhar assim, tem algum tipo, tem algum investimento que 
você hoje gostaria de ter feito nos aviários e ainda não fez?  
 
R: Então, eu tenho, não nessas duas ali, mas nos outros aviários, eu ainda gostaria de mudar, 
mudar para cortina fechada que nem está ali, mudar de ventilador que está usando, naqueles 
três aviários de cima, eu quero fazer modelo daquela daí, eu quero mudar tudo pra cortina 
fechada e com exaustor, com painel pra controlar, pra ficar mais fácil pra cuidar, né. 
 
E: E por quê que não deu ainda? Recursos financeiros? 
 
R: É, estou fazer por partes, porque tenho que... 
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E: E você acha que se você fizer isso daí você fica até mais eficiente nesses galpões que você 
tem hoje? Aumenta a eficiência pra você? 
 
R: Eu acho que aumenta bastante, vai diminuir ainda mais a mão de obra, vai ficar mais fácil, 
né, pra quem ta cuidando, lá pra eles cuidarem e melhora também pra parte do frango, acho 
que dá pra por até um pouquinho mais de frango mudando o tipo de equipamento que ta na 
granja. 
 
E: Entendi. E quando você pensa assim (Paulo)... Você fala assim, pó, eu estou indo bem, a 
operação está boa, está eficiente, o que você costuma olhar? Quer dizer, a gente sempre, o que 
a gente lê aí, a questão da alimentação que você usa, conversão alimentar, o quanto você usa, 
o peso, a questão da mortalidade, o quanto morre, o prazo que você entrega, são coisas que 
você costuma olhar pra saber assim, estamos indo bem, estamos indo mais ou menos, é isto, 
ou tem mais alguma coisa que você também costuma olhar para dizer assim aqui este galpão 
está indo legal, este galpão está indo um pouco melhor, esse está um pouco menos eficiente. 
Tem alguma coisa que você olha além destes itens que eu passei pra você, ou é basicamente 
isso? 
 
R: Então, o que dá pra tirar é que foi criado, feito em dois lotes já, aquelas “dark” e as outras 
convencionais, as outras granjas. Então dá pra tirar a diferença de..., assim de conversão da 
“dark” pra outras, né. Então ela dá um pouco de diferença, você percebe que o equipamento 
dá um pouco de diferença. 
 
E: E é basicamente isso que você olha, ou seja, quando você vai ver se está sendo eficiente, o 
que você olha é a conversão do alimento, o prazo de entrega, o lote, e a mortalidade que você 
teve. É basicamente isso? 
 
R: Isso, o prazo, praticamente é igual, mas só que com a mesma quantidade de prazo, é que 
acaba dando um pouco mais de peso e acaba aí dando uma conversão melhor e aí dá um 
pouco mais em dinheiro, né.  
 
E: Ou seja, dá pra entender, então, que quando você vai seguindo as últimas novidades, em 
termos de equipamento e tal, isso realmente ajuda na eficiência... 
 
R: Ajuda...  
 
E: Você tem até como comparar isso aqui, né, porque você tem... 
 
R: É, dá pra comparar, porque está criando em dois lotes, lá e essas duas “dark” aqui... 
 
E: Os dois lotes você entrega no mesmo prazo, só que você percebe que o peso é diferente... 
 
R: É, da um pouco de diferença na... 
 
E: E mortalidade, também ou não? 
 
R: Mortalidade, isso aí depende de bastante coisa, né, depende do tempo, não é uma coisa 
que, por causa de uma granja ou de outra, vai dar uma mortalidade diferente, eu acho, né... 
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E: É mais a época, né? 
 
R: É mais a época, os pintinhos, né, o jeito que vêm os pintinhos... 
 
E: E, assim, na sua relação com a integradora, a tua remuneração depende dessa eficiência, 
quer dizer, quanto melhor a tua eficiência, melhor a remuneração? 
 
R: É, isso, depende do manejo, do jeito que está cuidando, seguir as regras certo pra não... 
 
E: E você acha que você podia ter hoje aqui um desempenho ainda melhor do que você já 
tem?  
 
R: É, eu acho que dava pra, pra até melhorar alguma coisa... 
 
E: E o que precisaria pra melhorar mais? 
 
R: Você fala, assim, em conversão? 
 
E: Pra você, vamos dizer, entre aspas, ganhar mais dinheiro com isso, ou seja, pra você ter 
mais resultado com isso. Você acha que tem alguma coisa que pode fazer aqui hoje, ainda, pra 
poder ter mais resultado com o teu negócio, de aviário? 
 
R: Então, eu acho que, assim, na parte de conversão no resultado, eu acho que a única coisa 
que eu precisava fazer, que eu pretendo fazer, é mudar as outras granjas no padrão dessas 
novas que estão aí... 
 
E: Adequar... 
 
R: Adequar, deixar tudo, numa média, tudo igual pra cuidar, e acho que fica mais fácil tanto 
porá cuidar como vai melhorar um pouco na conversão, eu acho... 
 
E: E na tua opinião, o crédito bancário, ele pode ajudar nesse processo, quer dizer, você 
entende que ele pode ser um aliado nesse processo ou você acha que, tendo ou não tendo 
acesso ao crédito bancário dá pra você fazer isso, sem precisar dele? 
 
R: Eu acho que ajuda bastante pra nós, que a gente tem outros negócios em paralelo. Então, se 
for mexer numa coisa pra colocar dinheiro na outra, já fica meio, você deixa de fazer alguma 
coisa lá... E o crédito bancário, aí nessa parte do rural, se incentivarem, se conseguir pegar, eu 
acho que dá pra ajudar, dá pra aumentar um pouco mais, fazer mais galpão e chegar num 
número que a gente pensa em chegar, né... 
 
E: Legal, o (Paulo), das perguntas que eu trouxe pra te fazer, eu já concluí e, assim, eu queria 
deixar você à vontade, caso você queira comentar alguma coisa a mais. Nós falamos aqui do 
modelo de integração que você tem lá com o (Grupo), falamos um pouquinho do que você 
investiu e vem investindo no teu negócio aqui, falamos um pouquinho, também do crédito 
bancário, das dificuldades para você obter, mais em função da burocracia, falamos um 
pouquinho, também, do que você pretende fazer no futuro, tem alguma coisa, além do que eu 
perguntei, que você queira comentar ou podemos encerrar a entrevista aqui? Fique à vontade, 
pra você comentar o que você quiser... 
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R: Não, a respeito do crédito, né, se conseguisse uma direção, uma quantia desse crédito, seria 
pra construção, assim, de galpão novo, ou pra reforma, no caso a gente pensa, ou se não der 
pra usar esse crédito, fazer um lugar pra fazer um estoque de palha, mesmo pra usar na granja, 
é coisa que é tudo para as granjas, né... 
 
E: É assim, na verdade são investimentos que tem que fazer, né...  
 
 
R: Pra deixar mais fácil, pra você ter um estoque de cama, pra poder renovar, quando vai 
retirando os frangos, isso é umas coisas que a gente quer, ainda quer fazer pra deixar em 
ordem, pra chegar, pra não deixar faltar nada assim, que chega sempre um tempo em que não 
tem palha de café, num tem serragem, e se não tem no estoque, você precisa correr atrás, às 
vezes você deixa de tirar cama de frango, ali, por causa disso... 
 
E: Ou seja, uma boa linha de crédito, em termos de prazo, em termos de burocracia, dá pra 
fazer algumas coisas aqui que melhora ainda mais ... 
 
R: Melhora bastante pra... 
 
E: Tá bom... (Paulo), estamos encerrando aqui, vou desligar o aparelhinho. Obrigado...  
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Etapa Exploratória – ENTREVISTA 5 
 
Data: 11/08/2009 
Nome: (Hamilton) 
Função: Gestor na Diretoria de Análise de Crédito 
Tempo na função: 02 anos  
Atividades desenvolvidas na função, relacionadas aos convênios de integração: Análise de 
convênios de integração, projetos modais e fluxos de análise de propostas para a implantação 
e modernização de aviários, além de outros convênios de integração 
Tempo na instituição: 32 anos 
Nome da instituição: (Banco) 
 
E: Bom (Hamilton), a gente vai falar um pouquinho a respeito dos modelos de integração na 
avicultura de corte, ta, e eu gostaria de ouvir um pouco você sobre os modelos ofertados ou o 
modelo pelo (Banco), pela instituição, quer dizer, como é que você enxerga, na avicultura de 
corte, o modelo predominante que o banco oferece para poder contribuir nessas integrações, 
ou seja, o que que o banco oferece de vantagens nesses modelos de integração, para o 
integrado e para a integradora? 
 
R: É, a gente pode dizer que dificilmente o banco, hoje, apoiaria um investimento em aviário, 
de forma isolada, principalmente por questão de mercado, né. Então, basicamente a gente só a 
avicultura de corte, através de investimento em aviário, dentro de um sistema de integração, 
porque a gente visualiza muito o “risco-empresa”, o risco da empresa integradora, já que os 
integrados, eles estão completamente vinculados a essa empresa, né. E eles isoladamente não, 
teriam um problema sério de mercado, já esse risco de mercado é bastante minimizado no 
sistema. Então a gente oferece crédito rural, o maior volume é pelo (programa específico)2, 
né, mas tem também outros recursos do BNDES, quando está fora de (região específica), e 
praticamente, eu posso dizer totalmente, via (convênio específico)r3

R: Não, para a integradora, ela, ela tem como estratégia não investir na estrutura de 
terminação dos animais, ela terceiriza isso para os integrados, né, ela fica assim com o 
investimento em giro porque ela tem que fornecer os insumos e depois cuidar da 
comercialização do produto final, e ela precisa que pessoas façam esse investimento e essas 

 e baseado em um sistema 
de integração. A empresa, ela participa ativamente no processo, selecionando os integrados, 
às vezes até complementando garantias, garantindo a disposição de insumos, o mercado para 
o produto final, a assistência técnica, e sem isso a gente não estaria liberando recursos para 
implantação de aviários. E o integrado, ele tem o acesso facilitado porque ele tem o suporte da 
integradora e o apoio da integradora e até o complemento de garantia da integradora, às vezes 
algumas delas participam com co-obrigação ou então com formação de fundos de risco, fundo 
de aval, o que melhora muito o risco do crédito e facilita que os recursos sejam liberados.  
 
E: Ok, então (Hamilton), eu poderia depreender dessa tua resposta, que em relação às 
vantagens que você enxerga nesse modelo, para os integrados e para a integradora, 
basicamente para os integrados, pelo que eu entendi, seria a questão de maior acesso ao 
crédito bancário, né... 
 
R: Facilidade de acesso ao crédito... 
 
E: E para a integradora, eu imagino que alguma coisa relacionada à garantia de matéria-prima 
para a operação dela, você... 
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pessoas geralmente não têm recursos, então para ela é interessante que o banco disponibilize 
recursos para os seus integrados investirem em aviários. E ela tem todo o interesse em 
facilitar isso.  
 
E: Agora, (Hamilton), me parece um modelo muito interessante, que traz vantagens para todas 
as partes. Na tua opinião, porque é que esse modelo não é tão disseminado em outros 
segmentos de mercado, em outros setores, quer dizer, o que que, na sua percepção, falta, pra 
que um modelo como esse seja também aplicado em outros setores, não só da agricultura, mas 
até outros setores da economia? 
 
R: É, porque no caso da avicultura, existe, mais ou menos, padrões, né, os investimentos, eles 
são modulares, e já existe uma cultura e uma relação muito sólida, já, entre a integradora e os 
integrados. No sul do país, por exemplo, já é até cultural, isso né. No Centro-Oeste está se 
desenvolvendo agora, mas, mesmo assim, através de contratos, existe isso. E existe interesse 
mútuo, das duas partes, no caso da integradora, né. E em outros setores, no caso de bovinos, 
por exemplo, pensou-se em fazer integração com bovinos, mas aí você não tem, bem 
caracterizado, um módulo de produção para bovinos, né, é muito variável de um produtor para 
outro, a quantidade de matrizes, a extensão de área, e os frigoríficos de bovinos, também, não 
têm essa cultura, nem esse interesse de estabelecer essa relação, porque eles tem muita oferta, 
é tranqüilo eles obterem matéria-prima, né. No caso da ave, não. É uma coisa que precisa de 
regularidade, né, é uma indústria e o cara tem que ter programação de entrada de animais, 
então a integradora faz questão de que se desenvolva isso. Nos outros setores é mais 
complicado por isso: falta de interesse da empresa-âncora, vamos chamar assim, né, e também 
dificuldade em você conceber um módulo de produção e uma relação estreita, né, porque 
existem outras opções de comercialização e de obtenção de matéria-prima. 
 
E: Ah ok, agora falando um pouco do crédito bancário, (Hamilton), você já antecipou algumas 
coisas nesse sentido, mas, assim, na sua opinião, qual a importância do crédito bancário pra 
viabilização de modelos de integração como esses existentes na avicultura de corte?  
 
R: Ah, isso aí é fundamental, né. Você não teria, por exemplo, condições de implantar aí, 
quando você pensa em uma expansão, duzentos aviários, ou quando você pensa em uma 
implantação, mil aviários, com recursos do produtor rural. Ele tem que ter uma fonte de 
crédito, né. A gente pode citar como exemplo aqui o caso da (Empresa), em (local específico), 
que chegou lá e não tinha nada. E todos os produtores deles são financiados com recursos do 
(programa específico). 

R: Sim, talvez possa suprir, eu não conheço muito bem a realidade do sul, né, mas aquelas 
pequenas propriedades de Santa Catarina e do Paraná, que também os aviários são menores, e 

A gente pode dizer que todos, não é. E se não fosse o (programa 
específico) não existiria a (Empresa) em (local específico) e que hoje é uma potência, né, é 
um mega-frigorífico, mexeu com o município, mexeu com a cidade, e isso graças ao crédito 
rural. Se não fosse o dinheiro do crédito eles não teriam conseguido desenvolver nada. 
 
E: E aí, na tua opinião, até já complementando o que você estava comentando, como existem, 
também, outras possibilidades de recursos, ou seja, às vezes você tem outras fontes, como 
recursos próprios e tal, você então entende que a propensão do integrado é grande, ou seja, em 
buscar crédito bancário? Quando ele tem acesso a crédito bancário, ele tem propensão, ele 
tem necessidade de buscar esse crédito, ele dificilmente consegue suprir esse crédito com 
outras fontes de ... 
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são mais baratos, talvez ele consiga com uma poupança familiar, mas mesmo assim eu acho 
muito difícil. Ele sempre tem de recorrer ao crédito. 
 
E: Geralmente eles buscam mais capital de giro, mais investimento, ou isso é equilibrado, na 
sua visão o integrado, ele busca recurso pra qual finalidade?  
 
R: Só pra investimento. No caso de avicultura só pra investimento, porque no modelo de 
integração, geralmente a integradora é que fornece os principais insumos, né, ou praticamente 
todos os insumos. O produtor só entra com a energia e com, com a mão de obra, que muitas 
vezes é familiar. 
 
E: Agora, dentro da sua experiência (Hamilton), a carteira de empréstimos e financiamentos 
que a instituição aqui tem e que está relacionada com integrados, tem diferença, em termos de 
inadimplência, em termos de risco, de crédito tomado por, por exemplo, avicultores 
independentes?  
 
R: Eu não tenho os dados pra poder lhe responder isso, mas se você comparar produtor rural, 
de uma forma geral com os integrados, sim, a inadimplência nossa aqui é bem próxima de 
zero.  
 
E: Ok, e qual que é, em sua visão, pra instituição, para o (Banco), as vantagens dele participar 
de um modelo de integração como os presentes na avicultura de corte. Nós falamos um 
pouquinho das vantagens do integrado, até das vantagens da integradora. A as vantagens para 
a instituição, como o (Banco), de participar desse modelo? 
 
R: É, ele consegue cumprir suas metas de aplicação de recursos com menor risco, né, com 
menor risco, especialmente no setor rural, em que você tem um risco superior ao risco de 
outros setores, quando você parte para um modelo de integração e quando você trabalha com 
uma integradora de bom nível, você minimiza muito esse risco, né, e continua aplicando com 
mais tranqüilidade, é muito interessante, além de você também fazer alguma coisa em termo 
de imagem, você tem a instituição presente no desenvolvimento daquela região, daquele 
município, como aconteceu em (local específico), lá né, todo mundo sabe que foi exatamente 
o banco que apoiou aquilo ali e contribuiu muito para aquele desenvolvimento... 
 
E: Legal, com relação a crédito bancário, (Hamilton), tem mais algum comentário que você 
acha relevante fazer, as questões relativas a esse bloco já terminaram, mas tem alguma coisa 
que você ainda entende que vale a pena complementar, ou não? 
 
R: Não, não. 
 
E: Tá, então falando um pouquinho dos investimentos no aviário, quais são os principais 
investimentos que o banco costuma financiar na constituição do aviário? 
 
R: É, financia a construção do galpão, né, do barracão, a própria obra civil disso aí, né, desde 
a terraplenagem até a cobertura, forração, tudo o que for preciso, e também os equipamentos, 
que hoje são todos automatizados, né, como bebedouro, sistema de água, de distribuição de 
água, todo o barracão, praticamente, né, você faz a construção e equipa e o banco participa 
nesse, nesse investimento. 
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E: Ok, e em geral você percebe que existe algum investidor típico nesse negócio, ou seja, 
você tem aí tipos de investidores nesse negócio, você consegue identificar quem investe num 
aviário hoje, por exemplo? Quem é que hoje constrói e, vamos dizer, e passa a operar um 
aviário, num modelo de integração, tem algum investidor típico? 
 
R: Isso aí é muito regional, né. Lá no sul são pequenos produtores, que têm pequenas 
propriedades e querem uma alternativa de renda, geralmente é mão de obra familiar, né, os 
investimentos são menores, já aqui no centro-oeste, como os produtores são de porte maior, 
geralmente são pessoas que buscam alguma alternativa, trabalham com grãos ou com 
bovinocultura, né, e aí separam uma pequena área para fazerem aviários. No início a 
(Empresa) aqui em (local específico) teve um problema muito sério porque ela não conseguia 
integrados, não tinha a cultura e lá só tinham grandes produtores, né, então ela teve até que 
adquirir terras, que trazer alguns funcionários dela do sul, pra começar, né, desmembrar 
pequenas áreas em cerca de trinta hectares, pra você fazer uma estrutura, mas hoje já está 
mais fácil, já está mais fácil e os próprios produtores têm procurado, aqui tem um projeto 
novo, aqui na região de (local próximo), que inclusive a empresa falou pra gente que tem até 
uma fila de interessados nisso aí, e são produtores de médio porte de grãos, geralmente que 
têm procurado uma alternativa de renda. 
 
E: Ok, (Hamilton), e a instituição, o (Banco)l, nesse modelo, oferece algum tipo de assistência 
ou consultoria, seja técnica, seja financeira, durante o processo de análise e condução dessas 
propostas? Você entende que há uma assistência ou não?  
 
R: Não, o banco tem uma estrutura e se coloca à disposição pra participar da formatação do 
programa de apoio financeiro, que a gente conhece aqui como (convênio específico). Isso aí, 
ele participa de reuniões com a empresa, ele propõe soluções, de garantia, por exemplo, foram 
desenvolvidos aqui alguns fundos, como fundo de retenção, que a remuneração do integrado, 
parte dela vai sendo aplicada e vai rendendo, né, pra que isso forme um colchão pra amortizar 
e isso aí, existe uma estrutura do banco pra isso, tanto pra participar da formatação do 
(convênio específico), discutir as condições e tal, e também depois pra analisar os projetos, 
nós temos um sistema simplificado de atendimento nisso, onde um dos fatores é um projeto 
modal, esse projeto é aquele que representa, que representa o módulo, né, ou mais de um 
módulo, daquela integração, ele é analisado de forma genérica e depois os projetos individuais 
não precisam mais vir ao banco, é uma simplificação pra que agilize, né, a liberação dos 
recursos. 
 
E: Ta, então você até já avançou de certa forma na próxima pergunta que eu ia te fazer. Eu ia 
perguntar se, de alguma forma, existe alguma diferença no processo de análise entre uma 
proposta que entra através de um modelo de integração ou por aviários independentes. Você 
comentou então que existe um fluxo mais simplificado... 
 
R: Mais simplificado. Como, como geralmente, né, os aviários, eles são modulares, nós 
fizemos uma sistemática aqui, de encomendar para a integradora, um, esse projeto, que a 
gente chama de modal e o projeto modal é que é analisado, né. E depois a única coisa que se 
faz é ver se os projetos personalizados estão de acordo com esse molde, né, vamos chamar 
assim e aí ele já está, a análise técnica já estaria aprovada. 
 
E: Ok, e quais as ações, (Hamilton), que a instituição, que o banco, costuma empreender, pra 
assegurar que os financiamentos foram efetivamente utilizados nos investimentos produtivos, 
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quer dizer, que tipo de ação encaminha para ter a convicção de que os investimentos foram 
feitos? 
 
R: O banco tem um sistema de fiscalização, né. Ele fiscaliza, em nível de campo, esses, esses, 
esses financiamentos, e também até através da integradora, né. A integradora também, ela faz 
o acompanhamento e eventualmente o banco procura esses registros da integradora, né. E 
geralmente, também, tem muitas visitas técnicas, acompanhamento dos analistas que fazem a 
análise dos projetos, eles também fazem visitas a campo, né, a gente também tem certeza de 
que é interesse da integradora que o recurso seja aplicado porque ela depende da matéria 
prima que vai ser produzida ali, né, ela tem todo um cronograma de alojamento dos filhotes e 
de recebimento do animal terminado e ela tem o maior interesse em que isso funcione. Então, 
realmente não tem dado problema em termos de aplicação de recursos, não. 
 
E: Ok, e quando você, você analisa essas propostas, quais são os principais aspectos que o 
banco avalia, pra entender se essa proposta é viável ou não é viável, se essa operação é ou não 
pertinente? Que tipo de... 
 
R: A operação para o integrado... 
 
E: Para o integrado, isso... 
 
R: É, tem um grande peso aí a empresa integradora, né, porque, afinal, o risco é integradora, 
praticamente, né. Então, a gente tem uma classificação de risco dessas empresas aqui, esse 
sistema simplificado que eu mencionei é só pra integradora de risco (ratings específicos), e 
ela precisa ser uma empresa que tenha relacionamento com o banco, que ela tenha um limite 
de crédito aqui, que seja conhecido, com bom histórico, né, e aí o projeto em si, ele tem, 
também, que gerar recursos suficientes pra pagar, então o projeto modal a gente faz o cálculo 
da capacidade de pagamento daquele empreendimento, num horizonte de doze anos, vê se ele 
tem condições pra repor o financiamento, né, e existem alguns mitigadores de risco, o fundo 
de retenção, o fundo de risco, em alguns casos, né, e também garantias, a gente avalia as 
garantias dos integrados. Isso mais na parte de contratação, a parte do projeto é mais a 
integradora mesmo, o risco da integradora, o mercado, o desempenho dela no mercado e o 
histórico dela com o banco e o projeto modal, a capacidade de pagamento.  
 
E: Legal, (Hamilton), e você tem alguma percepção sobre o que é um aviário eficiente, ou 
seja, se você tivesse que dizer assim, alguns aspectos que traz a visão de que esse aviário é 
mais ou é menos eficiente, você teria alguma, alguma, algum item predominante, ou seja, a 
gente vê aquele tripé lá de mortalidade das aves, de conversão alimentar, de prazo de engorda, 
basicamente são esses os aspectos ou tem mais alguma coisa que também na sua percepção 
pode ser acrescentada nesse tripé aí pra dizer “esse aviário, ele é mais eficiente ou ele é menos 
eficiente”, eu sei que isso inclusive está mais voltado para a própria integradora, mas a 
instituição, o banco, tem alguma complementação em relação a isso, ou basicamente fica 
nisso mesmo? 
 
R: Não, isso aí é o básico, né, mas existem alguns, alguns tipos de aviários que permitem uma 
taxa de povoamento maior, uma densidade de povoamento maior, isso faz com que ele 
aumente a produção, né, isso depende muito dos equipamentos, sistemas de aeração, de 
controle das condições climáticas do aviário. Isso aí é um fator que influencia muito na 
rentabilidade do aviário. A gente aqui, também, leva muito em conta o número de lotes que 
ele faz por ano, que acaba sendo conseqüência do que você mencionou, né, do ganho de peso, 
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do tempo de permanência de cada lote no aviário, né, mas passa por aí, pelo que você disse e 
mais essa densidade de povoamento aí... 
 
E: legal, e assim, você comentou no início da entrevista que a gente hoje concentra 
basicamente as operações com aviários naqueles aviários integrados, né, nos que participam 
de um modelo de integração. Isso passa pelo fato de que a instituição percebe uma diferença 
de desempenho entre um aviário integrado e um aviário independente?  
 
R: Não é tanto questão de desempenho, não. É questão de mercado, porque, hoje, um aviário 
independente, só em algumas micro-regiões do país, né, e fora dessas micro-regiões a pessoa 
vai ficar, praticamente, aonde que ela venderia a produção dela, onde é que ela iria colocar a 
produção dela, né, porque é um mercado muito institucionalizado, né, dominado pelas 
integradoras, a gente costuma até brincar aqui, que resta só a feira, né, feira-livre pra ele 
vender animal vivo e, e ele não vai ter escala pra fazer um aviário que dê retorno pra 
amortizar um financiamento, por isso que é muito difícil, um aviário independente, é mais 
questão de mercado mesmo. 
 
E: Ok, (Hamilton), então assim, pra poder praticamente encerrar esse nosso bloco e a própria 
entrevista, na sua opinião o crédito bancário pode fazer alguma diferença no desempenho dos 
integrados, num arranjo produtivo. Aí eu estou falando de integrados no mesmo arranjo 
produtivo, no mesmo modelo de integração, ta? A minha pergunta é: o crédito bancário pode 
fazer com que esse integrado, dentro do mesmo modelo, seja mais eficiente e tenha melhor 
desempenho do que outro que não tomou crédito bancário, você tem alguma percepção a esse 
respeito? 
 
R: Eu acho que nesse sentido não, porque as integradoras, elas são muito rigorosas, né, a 
pessoa só entra na integração se ela fizer o aviário dentro do modelo da integradora, né, é uma 
questão de fazer ou não. Então, não existe diferença entre um que tem financiamento e o que 
não tem financiamento em termos da qualidade do aviário, do tipo de aviário. Tem que ser 
aquele tipo. Então, o crédito bancário vai, vai viabilizar a entrada de alguém na integração, 
mas não há diferença, dentro da integração, entre quem pegou crédito e quem não pegou. 
 
E: (Hamilton), estamos concluindo a entrevista, primeiro eu queria agradecer você pela 
predisposição em contribuir, eu tenho certeza que vai ajudar muito a expandir o conhecimento 
em relação a esse tema, e queria deixar em aberto pra você fazer qualquer comentário sobre o 
tema, sobre o que a gente conversou aqui, que não tenha sido perguntado durante a entrevista, 
que você julgar conveniente complementar. 
 
R: É, como, como ficou claro aqui é um sistema muito interessante, né. Existe uma crítica aí, 
de que em algumas situações o integrado fica sendo o funcionário da integradora, porque não 
tem ingerência sobre o seu negócio, né, na verdade quem programa o povoamento do aviário 
ou do galpão de suínos, quem programa a retirada dos animais é a integradora, ele recebe os 
insumos, na verdade os animais nem dele são, né. Mas é uma alternativa de renda e uma 
alternativa muito interessante, principalmente para pequenos produtores e que dá uma certa 
tranqüilidade, uma regularidade de renda pra o produtor rural, né. É tão interessante que a 
gente tem aí tentado levar esse sistema pra um outro tipo de atividade, né, como bovinocultura 
de leite, já tem alguma tentativa nesse sentido, tentando fazer algum módulo de produção de 
leite, limitando o número de matrizes, alguma coisa assim, né, também na área de 
reflorestamento já existe alguma coisa, não é bem um sistema de integração, mas é um 
sistema de parceria estreito entre indústria, siderúrgica, alguma coisa assim, que têm interesse 



176 

 

 

em plantios de floresta, né, e que precisa de crédito também e que se ela participar em 
parceria com o produtor viabilizaria, seria mais fácil a obtenção desse crédito, porque 
realmente é um sistema muito interessante, você minimiza muito o risco de crédito e o risco 
de mercado no caso dos produtores rurais, quando você desenvolve um sistema assim, e é de 
interesse do banco, sempre, né, participar desse tipo de situação 
 
E: Ok, muito obrigado, então, (Hamilton).  
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Etapa Exploratória – ENTREVISTA 6 
 
Data: 24/11/2009 
Nome fictício: (Celso) 
Função: Gerente Administrativo e RH Regional 
Tempo na função: 8 anos 
Tempo na empresa: 26 anos 
Nome da empresa: a Empresa 
Quantidade de integrados: aproximadamente 2.000 
Regiões de localização dos modelos de integração: Diversas regiões no país. 
 
E: Bom, então, (Celso), eu gostaria que você falasse um pouco pra mim a respeito do modelo 
de integração que a empresa mantém com seus integrados, no segmento de avicultura de 
corte... 
 
R: Ta, eu vou falar, Edson, mais precisamente aqui da (região específica) agora, tá? Então em 
(local específico), o modelo de integração que nós temos aqui, ele foge um pouco da regra do 
restante do país, porque aqui ele tem modelo voltado pra grande volume de produção, 
buscando a eficiência em processo, né, e diminuindo o custo de produção. A gente tem como 
integrados grandes produtores rurais, a mão de obra na cidade é terceirizada, gerando aí em 
torno de mais ou menos quinhentos empregos, somente na área de frango de corte, as 
instalações são padronizadas, 1.600 m2 cada uma, com a mesma quantidade de equipamento, 
com sistema de ventilação com pressão negativa, é um sistema que nós adotamos pra cá, que 
é onde a gente acredita que, em função do que nós temos aqui de clima, proporciona o melhor 
conforto térmico para as aves. Então, hoje aqui nós temos, quando a gente começou o 
processo, o menor integrado que possui quatro instalações de 6.400 m2, tá, com capacidade 
de alojar 100 mil aves, esse é o menor integrado. Então, o modelo que foi criado aqui é um 
modelo de escala e produtividade, ta, até por que tem muito a ver com a questão de que você 
tem alguns custos que são fixos, né, o gestor da granja, tudo mais, a própria estrutura, e 
quanto mais você produzir naquilo ali mais você dilui o custo fixo né.  
 
E: OK, OK, (Celso). E me fala uma coisa: além do integrado e da empresa integradora, você 
identificaria outras partes que fazem parte desse arranjo produtivo?  
 
R: Tem as empresas de equipamento, né, que, vamos dizer, a gente segue mais ou menos um 
padrão, a gente tem duas ou três empresas, as próprias construtoras, né, então quando eu falei 
ali atrás das empresas de equipamentos, elas continuam depois prestando assistência técnica, 
né, e venda de peças para os produtores, as construtoras que fazem o serviço ali, depois de 
reparo, alguma coisa, durante um ano após a entrega, tem dentro dessa cadeia aí as empresas 
que fazem o carregamento do frango, ta, que trabalham direto ali com o integrado, e temos as 
empresas que realizam a retirada de cama de frango, empresas que fazem limpeza e 
desinfecção das instalações, tá... 
 
E: OK, (Celso), e quais são as vantagens que você identifica que a empresa oferece aos 
integrados, nesse modelo de arranjo, nesse modelo de integração? 
 
R: Eu acredito, em primeiro lugar, o próprio contrato de parceria, aonde você acaba criando 
um vínculo com o produtor, aonde algumas instabilidades de mercado, elas são absorvidas ali 
naquele contrato; então você tem, pra mim, indústria, eu tenho uma estabilidade de receber 
volumes de produção e pra ele, produtor, ele tem uma certeza de um valor de pagamento e 
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uma confiança que a gente vai adquirindo junto a eles, que é em relação ao próprio 
financiamento, tá. A grande maioria dos produtores, que está na atividade, não fica exposto ao 
mercado, certo, porque, automaticamente, esse contrato de parceria, ele possibilita pra nós 
essa influência direta no preço, né, então é claro, é óbvio que nós vamos dividindo ao longo 
do tempo algum ganho que depois vai ter lá na frente, que seria só dele, junto conosco, mas 
isso traz um processo, cria um processo linear, tá, é a relação ganha-ganha, tá... 
 
E: Legal, e no caso, então, olhando um pouquinho agora para a empresa. No que você 
entende, qual que é atua percepção em relação aos ganhos que a empresa tem, a integradora, 
em manter esse tipo de arranjo? 
 
R: Eu, um dos arranjos, um dos ganhos, desculpa, desse arranjo é a garantia de produção. 
Então, por exemplo, eu tenho, eu não estou no sistema comprando a qualquer momento, 
entrando e saindo, então eu tenho um volume de estoque, no campo, que possibilita que eu 
faça um arranjo de produção interna, tá. Então eu tenho como assumir compromissos junto 
aos clientes, sabendo que eu tenho aquele frango no campo, e eu acho que um dos principais 
ganhos dentro de uma qualidade e de uma produtividade que eu acompanho, ou seja, dentro 
de uma assistência técnica que eu dou. Então eu tenho um processo de rastreabilidade da 
matéria prima que eu estou trazendo para dentro da indústria.  
 
E: Legal, (Celso), agora, no caso da avicultura de corte, esse é um modelo já tradicional, bem 
maduro, agora, na tua opinião, quais são os principais desafios que esse tipo de modelo de 
integração traz pra que, como você falou, as duas partes tenham ganhos e a relação se 
perpetue? 
 
R: Eu acho que o grande desafio que tem pra que esse modelo gere sucesso é a confiança, tá. 
Porque, vamos lá, tem o contrato, tem, é a confiança e o histórico que você, como integrador, 
já tem pra mostrar, como integrador, pra mostrar pra esse candidato. Então, acho que é isso aí, 
e é, vamos dizer assim, o respeito que existe, vamos dizer, dentro, você vai ser um integrado, 
eu vou te dar assistência técnica e você tem que acreditar e tem que seguir o que eu te dou de 
recomendação. Então, por exemplo, não adianta você querer mudar ou querer inventar lá. 
Então, isso é o segredo do sucesso, é esse sistema de parceria, onde o problema que tem de 
um lado, ele é passado pra nós, nós temos uma equipe técnica que é especializada, essa equipe 
técnica dá o suporte, entra dando as recomendações e elas têm que ser seguidas. Aí, é um 
modelo aonde gera o comprometimento, por que a partir do momento em que eu também 
estou dando a receita do bolo, eu também estou comprometido com o resultado dele.  
 
E: OK, (Celso), na sua avaliação, qual é a importância do crédito bancário em relação a esse 
tipo de modelo de integração, você julga que há importância na presença do crédito bancário? 
E qual seria essa importância? 
 
R: Eu acredito que ela é fundamental, principalmente para esses projetos de grande escala, tá. 
Por que nós estamos falando de um valor, de um investimento grande, hoje nós estamos 
falando aí num núcleo de frango com quatro galpões, em torno de R$ 2 milhões. Então, pelo 
investimento ser grande e necessitar de uma carência, né, porque, por exemplo, entre 
construção, alojamento e tudo mais, a gente está falando de quase um ano. Então, se não 
tivesse o crédito bancário, ficaria difícil pra você suportar todo esse período entre você 
construir e começar a ter produção; você teria que desembolsar perto de R$ 2 milhões e até 
você gerar esse caixa de R$ 2 milhões ficaria muito longe de se tornar uma coisa viável. É por 
isso que além do crédito bancário é o tipo de linha, né. Então uma linha pra esse tipo de 
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financiamento, ela tem que ser uma linha com uma carência relativa de dois, três anos, que é o 
período que a gente chama de amadurecimento do projeto, é onde tem aquela fase do 
aprendizado, né, do integrado e da integradora, ali, juntos, pra começar a dar resultado 
efetivo. Então, é muito importante, o crédito bancário, ele é fundamental, nesse ponto, porque 
senão, teríamos que ou a integradora ou o integrado aportar esse recurso, né... 
 
E: OK, bom, então, de certa forma, você antecipa um pouco da próxima pergunta que eu ia te 
fazer, que é era se você via o crédito bancário como um fator importante na captura de 
integrados, quer dizer, isso corrobora então essa posição, essa resposta? 
 
R: Com certeza, com certeza, se, hoje, até, daqui a pouco eu vou estar adiantando uma outra 
pergunta sua, tá, mas hoje se você não, hoje a integradora, ela funciona, né, ela é a 
intermediadora, né, então, por exemplo, ela recebe esse contrato, esse projeto, ela apresenta ao 
banco e ela acompanha esse desembolso, ou seja, é o que dá uma segurança, também, para 
esse integrado vir e participar desse processo de integração. Ou seja, assim, é a certeza de ter 
um financiamento que vai dar sustentação pra essa, pra esse novo empreendimento dele, tá... 
 
E: OK, (Celso), e assim, de maneira geral, o crédito bancário supre os investimentos ou 
também supre capital de giro, ou, como é que fica essa participação, a integradora supre o 
capital de giro, ou seja, como é que fica isso entre o banco, na verdade que faz o crédito 
bancário e a integradora, nessa relação com o integrado? 
 
R: Hoje eu diria pra ti que talvez há um espaço, para o mercado, por parte de bancos, que é na 
parte de capital de giro, tá. Na parte de investimentos supre quase que cem por cento. Porque 
quase que cem por cento: porque na maioria dos financiamentos, ele libera em torno de 
oitenta e cinco por cento dos investimentos, né, que são grandes investimentos. Mas, aí, 
praticamente fecha a conta. Mas na parte de capital de giro ainda ela é uma coisa que 
demanda né. Porque, quando você pega, por exemplo, um aviário, o primeiro aviário, tem que 
por a cama de frango, tem que terminar de plantar as gramas em volta do aviário, que são 
coisas que não constam em projeto e não são de projeto, não são financiadas. Isso aí demanda 
do integrado pegar esse dinheiro dele, que é um giro dele e colocar no negócio também. Em 
parte isso é bom, mas por outro lado às vezes é ruim porque qualquer problema que dá, 
qualquer necessidade que ele tenha, ele tem que correr, normalmente à empresa. Por que tem 
um detalhe aí, tá Edson, eu vou falando aí e depois você corta o que você achar que é 
interessante, tá. Tem um outro detalhe aí que é o seguinte: o grande projeto, então, por 
exemplo, assim, você financia lá dois milhões e oitenta e cinco por cento dos investimentos, 
por um tempo, a grande maioria deles, daqui a pouco, fica sem crédito, né, porque uma boa 
parte daquele crédito foi destinada pra construção, né, então faltam novas garantias para que 
você tenha novos financiamentos e aí é que eu acho que é a forma de ver. Então, daqui a 
pouco, pelo próprio projeto, pelo próprio contrato de integração, existe uma possibilidade de 
você estar abrindo uma faixa de crédito pra suprir essas demandas aí, né.  
 
E: Sim, sim, OK, entendo. (Celso), eu não sei, no teu caso, você está comentando que a 
integradora, ela praticamente acompanha quase que cem por cento dos integrados, financiados 
através de crédito bancário. Mas você, haveria aí algum caso ou em alguma situação uma 
percepção sobre diferenças ou de produtividade ou de tempo de alojamento, ou seja, de início 
de atividade, em relação a um integrado que não tenha tomado crédito, em relação aos que 
tomam crédito, ou seja, você já percebeu, de alguma forma, diferenças em que a fonte de 
recursos – sendo recursos próprios ou recursos bancários – faça diferença ou no tempo de 
construção e equipamento ou na produtividade? 
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R: OK, eu vou te responder em duas fases essa pergunta. Primeiro, tendo a liberação, e a 
liberação ocorrendo dentro de um prazo de entrada de projeto e aprovação, em torno de 
sessenta dias, ela é o que nós mais ou menos preconizamos quando fazemos o projeto. 
Entramos lá, o processo de sessenta dias é o ideal para nós, para que se possa fazer a 
construção e tudo mais. Então, liberando o crédito bancário nessa faixa, perfeito. Agora, de 
vez em quando a gente tem alguns solavancos de liberações de crédito, né. Não acontece, às 
vezes, de forma rotineira, né, por falta de dinheiro, de linha de crédito, ou, coisa, ou “a” ou 
“b”, algumas oscilações que acontecem, às vezes tem, segura, alguns financiamentos, o que 
dá, repercute direto naquela construção e no primeiro alojamento. Agora, o caso aonde o 
cliente, o integrado não tenha o acesso ao crédito bancário, tá. No nosso caso, aqui, cem por 
cento tem. Mas aí eu vou te falar pela experiência que eu já vi aí nos integrados da antiga 
(citou o nome de uma outra empresa) ou alguma coisa que eu vejo no mercado, é diferente. O 
processo é mais lento, até mesmo por que se não tiver o acompanhamento da integradora, é 
disperso, tá. É disperso, o que eu digo, assim, o foco principal  me parece que não é a 
construção daquilo ali, entendeu? Ou mesmo no caso aonde, volto a dizer, aonde tem a 
liberação do banco, mas não tem o acompanhamento da integradora. Também é disperso, tá.  
 
E: Entendo, agora, (Celso), em relação, e também aí talvez eu tenha que contar com uma 
eventual experiência fora do seu atual modelo de integração, mas em relação à propensão de 
desistir do negócio, ou seja, quando a gente olha um cliente que está tomado em um banco, 
com um financiamento vinculado a um banco, ou um cliente que tenha financiado isso com 
recursos próprios, você já teve alguma experiência que demonstre alguma diferença na 
propensão desse cliente em deixar o negócio ou não? 
 
R: Sim. No crédito próprio, sim. 
 
E: Ou seja... 
 
R: É, porque daí entra aquela questão, assim do custo/oportunidade, né. Olha se eu estivesse 
com esse meu dinheiro na mão, meu capital de giro que eu empreguei nesse negócio, eu 
poderia estar ganhando, aí, quinze por cento ao ano, sem ter essas dores de cabeça. E ainda 
teria o meu dinheiro livre. Agora, seu eu fui lá e imobilizei ele eu não tenho esse retorno de 
imediato. Tá, então eu já vi situações aonde no caso de empate ou de uma necessidade de 
fazer dinheiro o cara acaba saindo da atividade.  
 
E: (Celso), mais algum comentário no que diz respeito a essa questão de crédito bancário no 
modelo de integração ou podemos prosseguir para o próximo bloco? 
 
R: Não, aí, da minha parte está tranqüilo.  
 
E: Legal, então vamos falar um pouquinho dos investimentos nos aviários, dentro do teu 
acompanhamento, da tua percepção. Os principais investimentos para se construir um aviário, 
você poderia passar pra gente? 
 
R: Por parte do integrado? Para entrar no sistema? 
 
E: Do integrado. Isso. 
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R: Ele entra com a terra, tá. Nesse modelo que nós temos na (região específica), hoje, ele 
entra com a terra e as garantias. Ou seja, ele vai construir lá um módulo de frangos, ele vai 
precisar ali perto de trinta e cinco hectares de terra pra um, né, pra um módulo, então ele tem 
que ter essa terra, essa terra tem que estar no nome dele, tem que estar livre, e tem que ter as 
garantias adicionais aí, que é o que o financiamento requer, né. Então esses aí são os 
investimentos da parte dele, o que ele precisa fazer é isso. Ou seja, e ter um bom nome, né. O 
investimento é um bom nome, um bom histórico aí pra poder ser um candidato, né. 
 
E: OK, e geralmente, no caso da integração, da sua integração, que você gerencia, qual é o 
perfil, existe algum perfil de investidor específico ou ele é bem disperso? 
 
R: Ele é bem disperso, mas ele teve momentos... O primeiro momento, que era o momento de 
ganho de credibilidade, nós trouxemos alguns integrados do Sul pra poder mostrar a 
credibilidade do projeto, tá, então nós trouxemos alguns de lá, pra investir aqui, tá. No 
segundo momento, começou a aparecer alguns empresários, algumas pessoas que já tinham 
alguma atividade aqui na região, e já começaram a apostar no negócio até pela, pela escala, tá. 
E tem aí um terceiro momento, que assim chamo, que são ex-integrados da integradora, tá, 
que acabam saindo, após o período de trabalho por tempo de serviço e viraram integrados, tá. 
Então hoje a gente tem aí, na parte de aves, aí, oito por cento deles que são ex-funcionários, 
já.  
 
E: OK. 
 
R: Então visa o que, nesse tipo daí, né, então por exemplo, assim, os empresários ali é 
justamente o retorno, os aposentados ali é garantir uma renda. Então, teve uma migração aí 
por parte, mas normalmente eles são de médios a grandes investidores. 
 
E: OK, OK, e uma questão que você já tinha iniciado a resposta, mas que vale a pena a gente 
abordar ainda, é por exemplo, no caso, a empresa integradora, ela fornece, vamos dizer, que 
tipo de apoio ao integrado, nesse processo de construção e implementação do aviário, você 
comentou alguma coisa sobre a assistência técnica. Eu queria que você também falasse um 
pouquinho sobre a questão do fornecimento de insumos, como é que funciona isso na 
integração?  
 
R: Tá, na realidade, assim, desde o momento aonde começa, vamos dizer assim, o candidato 
foi aprovado e tem o financiamento, tem toda a estruturação documental para dar entrada no 
banco, isso é a integradora que já auxilia, tá. Depois de aprovado o projeto, a integradora, ela 
acompanha toda a construção. Esse “acompanhar” é com um engenheiro e um supervisor que 
acompanha as obras no campo, tá. Então, se está dentro do padrão, embora a obra esteja em 
nome do integrado, isso aí é um compromisso que nós assumimos pra poder fazer. E a partir 
do momento que ela entra em produção, ela começa a entrar em produção, aí sim vem toda a 
assistência técnica nossa, onde nós temos um corpo técnico que tem visitas constantes nas 
granjas, dando desde as instruções básicas de manejo das aves, até receituário de 
medicamentos e procedimentos pra garantir a segurança daquele lote, tá. E o fornecimento da 
ração, que é uma coisa que nós fazemos essa ração dentro de casa, e entregamos ao integrado, 
através de controle de pedidos, pra também garantir a qualidade daquele animal que está ali 
naquela propriedade... 
 
E: E a logística, também, é por conta da... 
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R: A logística é nossa também. 
 
E: OK, e falando um pouquinho sobre a produtividade, o desempenho dos aviários, que tipo 
de parâmetro, ou como é que vocês avaliam o desempenho desses integrados, (Celso)? 
 
R: Nós, tem, a gente divide assim: a qualidades das aves, né. Então, por qualidade da carcaça, 
tá, então como é que eu vou saber isso: quando eu trago o frango pra dentro do frigorífico, aí 
eu estou vendo o seguinte, como é que está a carcaça desse animal aí, então a qualidade da 
carcaça que vem pra cá, consumo de ração, tá, então, como é que é medido isso, né, isso é a 
famosa conversão, produzir um quilo de frango com “x” de ração, tá, percentual de 
mortalidade, tá, que isso aí também é um outro item importante e a previsibilidade de peso 
para abate, porque, por exemplo, nós aqui trabalhamos muito com o mercado externo e 
mesmo o mercado interno, também, nós temos as linhas preconizadas para trabalhar com um 
peso de aves, né, e os pedidos também, vamos dizer, para um peso de aves, então se começar 
a fugir muito daquele peso, eu tenho problema, porque eu vou receber uma matéria prima, que 
eu não tenho peso, eu não tenho pedido para aquele peso, né. Então, vamos supor que eu 
esteja fazendo um “frango grelha” de mil e trezentos, é a faixa tá, então lá o integrado, ele tem 
uma meta, ele tem um acompanhamento técnico nosso, pra chegar nos mil e trezentos, esse 
foi o peso que eu quero no dia em que for fazer o apanho. E é esse o pedido que eu tenho pra 
atender o meu cliente. Então, tem o pedido, tem as embalagens, tudo pronto para aquilo. Se 
ele vier com um frango de um, quatrocentos e cinqüenta, daí eu não tenho o que fazer com 
esse frango, naquele dia. Então eu vou ter que cortar, vai virar matéria-prima, vai ser uma 
perda pra nós, tá. Então ele ganha, ele tem uma premiação sobre a previsibilidade de peso e 
pra isso ele tem um assessoramento, que é, vamos dizer assim, não é no chute, ele tem que ir 
acompanhando, tem pesagens, né, por amostragem, que ele tem que ir fazendo, vamos dizer, 
essa é a lição de casa dele lá... 
 
E: Ou seja, ele entregar um frango mais pesado, não significa, necessariamente, que vai ser 
melhor produtividade, porque... 
 
R: Não é. Ali a produtividade, ela está bem naquele negócio assim, você tem um espaço aqui 
dentro, esse mesmo espaço você vai fazer uma qualidade de aves ou a quantidade que está 
preconizada aqui, ideal, mas me entregar dentro daquele peso que eu preciso, e com menos 
mortalidade, é, porque, por exemplo, assim, né, Edson, até para dar o exemplo tá, não adianta 
daqui a pouco, assim, alojei cem mil aves no integrado Edson e teve uma mortalidade de oito 
por cento. Então, eu, indústria, estou esperando lá uma mortalidade máxima de dois por cento, 
então estou com o meu abate ajustado, esperando, no máximo, uma mortalidade de dois por 
cento. Se morreu muito mais do que isso eu teria que fazer um rearranjo por aí para trazer as 
aves naquele dia pra não ficar com o abatedouro ocioso. 
 
E: OK, e na verdade, esses parâmetros que você citou, o índice de mortalidade, a questão da 
previsibilidade do peso, a questão da conversão alimentar, tudo isso, compõe, de certa forma, 
uma parte da remuneração do integrado? 
 
R: Com certeza. Com certeza. Por exemplo, assim, a gente costuma dizer que nós temos um 
saldo mínimo de caixa, que, vamos dizer, isso aí é basicamente para pagar os custos fixos e aí 
tem as variáveis, que são essas aí, que é aonde ele vai fazer o diferencial... 
 
E: Legal, (Celso), e apesar de todo esse acompanhamento e toda essa, essa assistência técnica 
e essas medidas, como você disse né, por amostragem, tal, você percebe, de alguma forma, 
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diferença na produtividade desses integrados? Se sim, na sua opinião, quais seriam os 
motivosque podem provocar essas diferenças? 
 
R: Sim, e elas são diretas, tá. Os integrados com maior desempenho, ou seja, menor 
mortalidade e conversão, e melhor qualidade de carcaça, recebem proporcional, como eu te 
falei, à sua economia. Então, por exemplo, quanto eu menos entregar ração pra ele e ele me 
produzir mais carne, ou seja, menos desperdício tiver lá, ele teve ganho de produtividade, esse 
ganho de produtividade eu vou pagar pra ele.  
 
E: Agora, você tem uma opinião sobre o que faz com que um integrado seja mais produtivo 
do que outro, já que os projetos são praticamente equivalentes, em termos de constituição do 
projeto? 
 
R: Tem algumas coisas sim aí, que eu chamaria a atenção, que uma delas é que há um pouco 
de rotatividade, ainda, no campo, né, das pessoas que estão lá dentro da propriedade... 
 
E: Mas seria o manejo? 
 
R: Não, a rotatividade da pessoa, mesmo, é o manejo, né, ou seja, o cara que está ali, que já 
conhece, está ali há mais tempo, é o manejo ideal, é porque tem os detalhes técnicos, né, 
descer uma cortina na hora que está combinada, você dar água na quantidade certa, ração na 
quantidade certa, que são todos, que está naquele check list básico, pra que o cara tenha uma 
boa produção ou uma boa produtividade, tá. E a gente observa assim, alguns que 
acompanham um pouco mais e outros que um pouco menos... Tanto é que nós, como 
empresa, nós fazemos questão de premiar até anualmente aqueles que têm melhor 
desempenho, até pra dizer assim: está vendo aqui, eu estou entregando um troféu aqui, que é 
só uma coisa simbólica, só pra dizer assim, você está fazendo as coisas corretas, está 
alcançando o desempenho técnico, conversão, mortalidade, pra poder criar uma 
competitividade no setor, tá...  
 
E:  OK, (Celso), agora, até pra gente pelo menos finalizar essas questões envolvendo os 
investimentos no aviário, nós comentamos que o crédito bancário sim, é importante na 
viabilização do investimento, sim, é importante na captura dos integrados, ainda mais nesse 
caso, com grandes investimentos, agora, de alguma forma há alguma percepção de que o 
crédito bancário possa interferir na produtividade, no desempenho do aviário ou isso não é 
perceptível, ou seja, fazendo o investimento com recursos próprios ou com recursos de 
financiamento bancário, depois que o projeto está rodando, ou seja, depois que a atividade 
está rodando, percebe-se alguma diferença entre um e outro ou não, aí é uma coisa que 
depende mais do manejo e de outros fatores? 
 
R: Não, aí é manejo, a origem do recurso, depois que está em operação, ela aí independe, né... 
Até porque vamos dizer assim, daqui a pouco o cara que tem o dinheiro do financiamento, ele 
tem a preocupação disso, mas, não, o nosso modelo é concebido aonde nós preconizamos a 
tabela de uma forma que o financiamento bancário é garantido, então ele não tem nem esse 
stress, como dizer “o cara daqui a pouco tem um ‘strezinho’ diferente”, não, não tem...  
 
E: Legal, (Celso), nós estamos concluindo a nossa entrevista, pelo menos as questões que eu 
tinha preparado aqui, queria te agradecer muito pela predisposição em contribuir e queria 
perguntar se você tem mais algum comentário a acrescentar. 
 



184 

 

 

R: Não, Edson, acho que é isso aí, acho que até suas perguntas foram bem elaboradas, bem 
objetivas, tá, e aí eu fico à disposição, tá, peço desculpas até pela demora, um pouco aí, pra 
gente acabar conversando... 
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