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RESUMO
Com o crescimento considerável do agronegócio nos últimos tempos e tendo um elevado
impacto econômico em todo o mundo, o agronegócio tem vindo a acrescentar muito no meio
da agricultura, da avicultura e do agronegócio. Hoje, o Brasil é um dos maiores celeiros
produtores mundiais de alimentos, produzindo 10,5 milhões de toneladas de carne bovina e 4,2
milhões de toneladas de carne suína. Atualmente, a produção avícola tem vindo a aumentar,
produzindo 13,15 milhões de toneladas em 2019. O Brasil é um país muito desenvolvido em
relação à carne de frango, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China no ranking da
produção. A comercialização de galinha começou após a Segunda Guerra Mundial, devido à
escassez de alimentos, sendo feita para o seu próprio sustento e rendimento familiar. O presente
trabalho visa descrever o agronegócio, enfatizando o consumo de carne de frango e a evolução
do mercado de frango caipira. Hoje os consumidores estão a tornar-se muito conscientes e à
procura de alimentos muito mais saudáveis, por isso a comercialização da carne "caipira" está
a crescer gradualmente, porque a carne não tem aditivos químicos com menor teor calórico e
elevado teor proteico, acrescentando assim muitos benefícios para o consumidor. Mesmo sendo
um mercado emergente, ele tem mantido um crescimento considerável, principalmente na
produção familiar, e tendo um grande potencial de desenvolvimento no mercado interno.
Palavras-chave: Agronegócio. Avicultura. Frango Caipira.
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ABSTRACT
With the considerable growth of agribusiness in recent times and having a high economic
impact all over the world, agribusiness has been adding a lot in the midst of agriculture, poultry
and agribusiness. Today, Brazil is one of the world's largest food-producing granaries,
producing 10.5 million tons of beef and 4.2 million tons of pork. Currently, poultry production
has been increasing, producing 13.15 million tons in 2019. Brazil is a very developed country
in relation to chicken meat, second only to the United States and China in the production
ranking. The commercialization of chicken started after World War II, due to food shortages,
being made for their own sustenance and family income. The present work aims to describe the
agribusiness, emphasizing the consumption of chicken meat and the evolution of the market for
rustic chicken. Today the consumers are becoming very aware and looking for much healthier
food, because of this the commercialization of "caipira" meat is gradually growing, because the
meat does not have chemical additives have a lower calorie content and high protein content,
thus adding many benefits for the consumer. Even being an emerging market, it has maintained
a considerable growth, mainly in family production, and has a great development potential in
the domestic market.
Keywords: Agribusiness. Poultry farming. Ruistic Chicken.

1 INTRODUÇÃO
O agronegócio é considerado o setor mais influente na economia nacional, que
responde por aproximadamente um terço do PIB do Brasil (PACHECO, 2012). Abbade
(2014) disse que a agricultura é uma atividade de alto embate econômico, e os países em
desenvolvimento podem usar sua competência agrícola e métodos naturais para analisar seu
próprio caminho, a fim de buscar o avanço econômico e o progresso sustentável. Hoje o Brasil
tem uma visibilidade muito ampla nesse ramo, pois ele é um dos maiores “celeiros” do mundo
(THE ECONOMIST, 2010), havendo uma alta produtividade alimentícia mundialmente
(CONTINI; MARTHA, 2010).
O agronegócio brasileiro inclui funções econômicas basicamente relacionadas a
insumos agrícolas, como fertilizantes, pesticidas, produtos corretivos, produção agrícola
incluindo lavouras, pecuária, florestas e indústrias extrativas, industrialização agrícola
seguido de produtos primários, entre outros (MAPA, 2011). O Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA) compara a produção de carnes nos últimos anos e estima que no
ano de 2020 o Brasil deverá produzir 10,5 milhões de toneladas de carne bovina e 4,2 milhões
de toneladas de carne suína (COMUNIDADE, 2020). Em 2019, a produção de frango atingiu
13,15 milhões de toneladas, um aumento de 2,3% em relação ao ano anterior.
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(AGENCIABRASIL,2019) Já a previsão para 2022 indica que o consumo de carne de frango
aumentará cerca de 1,5% (AVISITE, 2013).
O Brasil pode ser considerado um país desenvolvido quando o assunto é voltado para a
produção de carne de frango, sendo ele referência no setor colocando-se, como segundo maior
produtor mundial conforme (CONAB, 2017). Segundo dados da Associação Brasileira de
Proteína Animal (2019), em relação exportação de frango em 2018, o Brasil foi considera o
maior exportador, embora sua produção tenha caído cerca de 1,5% em relação ao ano passado
(ABPA, 2019).
A cadeia produtiva da carne de frango abrange diversos setores, desde produtores,
fabricantes, transportadores, abatedouro, equipamentos, distribuição e consumidores finais
(EMBRAPA, 2020).
A industrialização e comercialização do frango de corte se iniciaram por conta da
escassez de alimentos após a Segunda Guerra Mundial, onde passou a ser feito criações de
galinhas para o próprio sustento e venda, assim contribuindo para a renda familiar na época e
até os dias atuais. (GHERARDI, 2013).
Segundo Silva (2007) diz que juntamente com o desenvolvimento e aprimoramento
genético, também com a inclusão de novas tecnologias, e novas instalações mais adequadas,
aos alimentos e a colaboração entre produtores e agroindústrias estabelecidas por meio de
contratos integrados, seu processo produtivo tornou-se assim mais intensivo a partir do ano
de 1960.
Diferente da produção industrial, de acordoo Souza (2009) existe uma concepção que
as aves caipiras tendem a possuir alta simplicidade e resistência em relação aos frangos de
escala industrial, os frangos caipiras podem ter uma maior facilidade de adequações em
relação ao sistema de regime e criação alimentício.
O presente trabalho tem como objetivo descrever o agronegócio no Brasil, falando sobre
o consumo da carne de frango e dando ênfase na evolução do mercado e o crescimento da carne
de frango caipira no Brasil.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Souza Junior (2020) A avicultura alternativa nos últimos tempos, vem se
destacando e se desenvolvendo gradativamente, não apenas no âmbito econômico, agregando
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valor ao produto, mas também vem se aprimorando em todos os aspectos do bem-estar animal,
principalmente no setor de criação. Assim gerando um alto custo na oferta e demanda do
frango/galinha caipira (MORAIS et al., 2015).
Os frangos caipiras usados na criação alternativa e produções naturais, passam por
menos estresse em comparação a produção intensiva e industrial, onde as carnes das aves
submetidas a criação natural são muito mais saborosas e com um teor de colesterol muito baixo
(BARBOSA, 2007).
O frango é considerado uma das carnes com maior teor de proteínas e alto teor de
aminoácidos, deste modo sendo uma carne de muitos benefícios agregados. (VENTURINI;
SARCINELLI; SILVA, 2007). Freitas (2020) diz que devido o preço ser relativamente barato,
ter uma alta qualidade nutricional e ser de fácil preparo, a carne de frango é uma das principais
escolhas para o consumidor brasileiro. Carrijo (2005) salienta que com o desenvolvimento
tecnológico que abrange a agroindústria e a avicultura brasileira, se possibilita o ganho nos
produtos de baixo custo, com isso obtendo uma alta qualidade e conseguindo atingir a
competitividade de alta escala no mercado mundial.
No entanto, com o crescimento da competitividade no mercado e a evolução da
consciência do consumidor, a avicultura passou por algumas alterações na cadeia produtiva
proporcionar produtos diferenciados e de maior valor agregado, como a produção alternativa
de frangos caipiras (SOUZA, 2004).
A exploração de aves caipira é uma das atividades agropecuárias com perfil mais apropriado
para os agricultores familiares. Além de enraizada na tradição cultural dos produtores da
região, requer baixos investimentos, proporciona boa lucratividade, é ecologicamente correta
e tem uma importância fundamental para a segurança alimentar das famílias rurais do semiárido (OLIVEIRA, et al. 2008, p. 10).

Segundo o Globo Rural (2016) o Brasil se consolidou como um dos maiores produtores
de carne de frango do mundo. Isso ocorreu porque internamente o comércio foi mantido
aquecido e com demanda adequada, também contribuiu para esse cenário o aumento das
exportações, que chegaram a quatro milhões de toneladas. Com isso a estimativa de crescimento
de carne de frango para os próximos dez anos são muito grandes, tendo uma porcentagem de
33,4%, havendo uma produção de 13,440 milhões toneladas no ano de 2017 e 17,930 milhões
toneladas em 2027 (AVINEWSBRASIL, 2017)
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De acordo com Oliveira (2016) é feito uma fiscalização em todo território federal, pelo
Serviço de Inspeção Federal (SIF) que atua para o controle e inspeções dos abatedouros e
frigoríficos de carne de frango em todo país”.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento da pesquisa foram consultados artigos acadêmicos e periódicos
relacionadas ao assunto, assim como sites específicos sobre o mercado de carnes em geral. A
pesquisa tem caráter exploratório e qualitativo.
Segundo Gil (2007), os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são sobre
investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca
de um problema.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo a Embrapa (2020) no ano de 2019 a Brasil alcançou o terceiro lugar no ranking
de produção mundial, apontando os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e
São Paulo com o maior rendimento de produção do país de carne de frango em tonelada,
conforme ilustrado nas figuras 1 e 2.
Figura 1: Ranking Mundial em escala de Produção em tonelada.

Fonte: USDA | Foreign Agricultural Service (2020)

Figura 2: Ranking Nacional em escala de Produção em tonelada.
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Fonte: Mapa|Agrostat (2020)

As carnes com as maiores taxas de crescimento da produção no período 2020 a 2030,
são as carnes de frango e suína, estimando 2,5% e 2,4%, respectivamente (SUÍNO.COM, 2020).
A figura 3 mostra uma comparação da evolução dos custos de produção entre as carnes
de frango e suína, de junho de 2019 a junho de 2020.

Figura 3: Custos de produção

Fonte: EMBRAPA (2020)

Devido a produção do frango caipira estar concentrada a maior parte com os produtores
familiares desde o fim da Segunda guerra mundial, nos dias de hoje esse mercado vem se
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destacando cada vez mais por conta do diferencial da carne e por ser uma das carnes mais
primordiais e nobres da mesa do consumidor. Segundo a Gazeta do Povo (2012) as galinhas
caipiras cridas ao ar livre não competem com as aves industriais (galinhas brancas e
tradicionais de granjas), mas sua participação no mercado está aumentando a cada dia . Ela
também diz que os consumidores estão dispostos a pagar um preço maior pela mercadoria, por
conta do diferencial e os benefícios que a carne tem.
Com o crescimento de 20% e contando com 5 milhões de aves produzidas por mês no
ano de 2016 (CANAL RURAL, 2016). Avicultura Industrial (2016) diz que a identificação do
produto começa com o processo de criação. É feito o abate das aves por voltas dos 70 dias de
vida, tendo uma diferença de 25 dias em relação ao abate das aves industriais, se tornando um
setor muito mais atrativo ao mercado de frangos alternativos. Com esse tipo de produção,
podem ser obtidos mais produtos naturais, agregando muitos benefícios, como produtos sem
aditivos químicos que por vez vem se valorizando a cada dia pelos consumidores (SEBRAE,
2014).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo com o período difícil que o Brasil e o mundo todo está passando, por conta da
pandemia do Covid-19, assim a AVINEWSBRASIL (2020) informa que em esclarecimento
do IPC “A carne de frango é uma parte essencial de uma dieta nutritiva para consumidores
em todo o mundo e continua segura para consumo na era pandêmica da COVID-19, seja
produzida internamente ou importada do exterior”. A afirmação consta na nota do
International Poultry Council (IPC), divulgada no dia 21/08/2020.

A positividade e altas expectativas no meio econômico estão grandes, onde o assunto
sobre investimentos futuros estão em pautas nas reuniões. Especialmente falados pelas
cooperativas agropecuárias, que nos últimos tempos tem-se revelado um pioneiro no âmbito do
agronegócio nacional. (AVICULTURAINDUSTRIAL, 2018)
A análise das tendências do mercado de carne de frango evidencia o grande potencial
de crescimento, sendo este produto um dos principais do agronegócio brasileiro na atualidade,
responsável por 13,15 milhões de toneladas de produção no ano de 2019 atingindo US$ 6,358
bilhões nas exportações com um acréscimo de 6,1% em relação ao ano de 2018 segundo
(AGENCIABRASIL, 2019)
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Por sua vez, o frango caipira, por tratar de um mercado emergente, apresenta índices de
crescimento consistentes, porém é um mercado ainda caracterizado pela produção informal em
sua maioria, com grande potencial de exploração no mercado interno.
Considerando-se estes fatores, aliados ao tempo de criação de 70 dias o frango caipira
tem custos de produção ainda altos para os padrões brasileiros, ficando restrito às classes A e
B. Certamente com o aumento na escala de produção os valores de mercado tenderão a
diminuir, permitindo o acesso de um público maior
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