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RESUMO 

 

SALVIANO, Paulo Alexandre Perdomo. Análise das relações contratuais no sistema de 
integração vertical de produção de aves de corte no município de Rio Verde - Goiás, sob 
a ótica da nova economia institucional. 2011. 91f. Dissertação (Mestrado em 
Desenvolvimento Regional) – Faculdades Alves Faria, Goiânia, 2011. 
 

Desde o início dos anos 70, o setor da avicultura no Brasil tem sofrido profundas alterações, 
decorrentes principalmente de mudanças macroeconômicas, concorrenciais e de consumo no país. 
Dentre essas mudanças, pode-se destacar o estabelecimento de novas formas de transação entre 
produtores integrados e agroindústrias de abate e o processamento. Essas formas de governança 
ainda se encontram em fase de transição, não podendo ser, portanto, consideradas definitivas. O 
presente trabalho analisou, sob a ótica do produtor integrado, as transações contratuais existentes 
no modelo de integração para produção de frango de corte no município de Rio Verde-GO, 
buscando conhecer o nível de dependência do produtor em relação à indústria integradora. Para 
tanto, os fundamentos teóricos da Nova Economia Institucional e da Economia dos Custos de 
Transação são utilizados como base, para comprovação do objetivo de pesquisa. Esta pesquisa foi 
realizada em quatroetapas, sendo I: definição do referencial teórico; II: metodologia de pesquisa; 
III: levantamento de dados primários e IV: análise dos resultados. Todas as análises foram feitas 
sob os resultados obtidos através de pesquisa de campo, em que foram entrevistados 40 
produtores integrados dos 78 existentes. Procurou-se, junto aos resultados, identificar, na ótica do 
integrado, sua dependência ao sistema integrador enquanto produtor de aves de corte. Neste 
sentido, foi traçado o perfil social deste produtor, perfil socioeconômico da propriedade rural, bem 
como sua análise sobre o modelo de integração de que participava. Considerando a análise na 
ótica do produtor, verificou que o mesmo é dependente da indústria se considerada a atividade 
avícola de forma particular em sua propriedade, pois a atividade não apresenta alta participação na 
composição da renda deste produtor, por outro lado, observou-se que apenas uma pequena parte 
de sua propriedade é destinada a produção de aves. Considerando os aspectos contratuais, 
verificou-se que a sua elaboração é feita pela indústria, restando ao produtor aceitar ou não a 
condição imposta, consolidando a ideia de subordinação produtiva nesta propriedade, uma vez 
que a indústria se responsabiliza por fornecer os pintinhos de 1 dia; medicamentos; ração; 
assistência técnica e transporte e ainda se compromete a comprar toda produção a preços 
conhecidos pelo integrado após a entrega de sua produção. Por fim, esta pesquisa abre as 
discussões sob a ótica do integrado espera servir como ponto de reflexão aos industriais sobre as 
melhores condições de garantir eficiência econômica e contratual nesta atividade. 
 

Palavras-chave: NEI; Contrato de Integração; Aves de Corte; Ótica do Integrado 
 

 



ABSTRACT 

 

SALVIANO, Paulo Alexandre Perdomo. Analysis of contractual relations in the system of 
vertical integration in the production of broilers in Rio Verde – Goiás, from the 
perspective of the new institutional economy. 2011. 91p. Dissertation (Master in Regional 
Development) – Alves Faria Colleges, Goiânia, 2011. 
 

Since the beginning of the 1970s, the aviculture sector has suffered deep alterations, resulting 
principally from macroeconomic, competition and consumption changes  in the country. Among 
these changes , it is possible to highlight the stablishment of new trading ways between integrated 
producers and slaughter/processing agribusiness industries. These new governance methods are 
still in a transitional phase, therefore, they cannot be considered as definitive. The present paper 
analysed the existing contract tradings in the model of integration to broilers production in Rio 
Verde-GO under the integrated producer perspective, getting to know how this producer is 
dependent on the integrating industry. This way, theoretical recital of  New Institutional Economy 
and the  Trading Costs Economy are used as a base to prove the aim of the research. The research 
was carried out in four steps: I: definition of theoretical recital; II: methodology of research; III: 
primary data collection and IV: analysis of results. All the analyses were done from the obtained 
results through a field work, when 40, out of 78 integrated producers, were interviewed. With the 
results it was possible to identify, in the integrated point of view, their dependence on the 
integrated system when producing broilers. After that not only a social profile of the producer was 
outlined but also a socioeconomical profile of the rural property, as well as their own analysis of 
the model of integration where they participated. Considering the analysis from the producers 
point of view, it was found that they are dependent  on the industry if the aviculture activity is 
considered in a particular way in their property, because the activity does not respond to a high 
participation in this producer income, on the other hand it was observed that only a small portion 
of the property is designed to aviculture. Considering the contract aspects, it was seen that it is 
prepared by the industry, so to the producer was given the choice of accepting or not the imposed 
conditions, strengthening the idea of productive subordination in the property, since the industry 
is responsible to supply one-day-old chicks, medication, feed, technical assistance and transport. It 
is important to mention that the industry gives a firm commitment to purchase all the production, 
though the integrated only knows the prices after deliverying the production. In the end, this 
research opens the discussions, from the integrated perspective, and hopes to be useful as a basis 
of reflexion to the industrial segment regarding better conditions to ensure economical and 
contractual efficiency in this activity. 
 

Key words:NEI; Integration Contract; Broiler; Integrated Perspective 
 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1  Produção brasileira de carne de frango para mercados (mil/t), de 1989 a 

2009 ................................................................................................................. 33 

Tabela 2 Custo Relativo de Produção de Frango de Corte dos Principais Produtores 

Mundiais em Relação ao Brasil ...................................................................... 34 

Tabela 3 Evolução dos índices de produção de frangos de corte no Brasil, no período 

de 1930 a 2008 ................................................................................................ 34 

Tabela 4 Consumo brasileiro de carne de frango (kg/hab/ano), no período de 1989 a 

2006 ................................................................................................................. 36 

Tabela 5 Consumo mundial (mil toneladas) de carne de frango nos principais países, 

de 2000 a 2007 ................................................................................................ 37 

Tabela 6 Exportação brasileira de carne de frango, em toneladas, no período de 1989 

a 2009 .............................................................................................................. 38 

Tabela 7 Origem e montante dos recursos (R$) disponibilizados para implantação do 

Projeto Buriti (Rio Verde-GO), a partir de 1998 ............................................ 48 

Tabela 8 Valores e destinos dos recursos estaduais utilizados na implantação do 

Projeto Buriti em Rio Verde, no período de 1999 a 2000 .............................. 49 

Tabela 9 Destino e montantes dos recursos disponibilizados para investimento (R$), 

na  implantação do Complexo Perdigão (Rio Verde-GO), a partir de 1998 ... 50 

Tabela 10 Classificação dos produtores integrados da Perdigão, no município de Rio 

Verde- GO, estratificados conforme critério de enquadramento no Banco do 

Brasil, de acordo com o início das atividades, no período de 1970 a 2004 

(%) ................................................................................................................... 50 

Tabela 11 Perfil social do integrado de aves de corte do Município de Rio Verde - GO  59 

Tabela 12 Tamanho das propriedades em áreas (ha), dos integrados de aves de corte 

do Município de Rio Verde - GO ................................................................... 60 

Tabela 13 Principal atividade produtiva na propriedade ................................................. 61 

Tabela 14 Importância econômica da atividade avícola na renda familiar ...................... 62 

Tabela 15 Áreas (ha), disponibilizados a atividade de avicultura de corte ...................... 62 

Tabela 16 Quantidade média de módulos por propriedades integradas .......................... 63 

Tabela 17 Número de colaboradores envolvidos diretamente na avicultura de corte ..... 64 

 



 10

Tabela 18 Nível médio de escolaridade dos colaboradores envolvidos diretamente a 

atividade de avicultura de corte no Município de Rio Verde – GO ................ 64 

Tabela 19 Média salarial dos colaboradores diretamente envolvidos na atividade de 

avicultura de corte no Município de Rio Verde – GO .................................... 65 

Tabela 20 Relação de benefícios concedidos aos colaboradores envolvidos na 

atividade de avicultura de corte no Município de Rio Verde – GO ................ 66 

Tabela 21 Aspetos que os produtores consideraram relevantes na decisão de tornarem 

integrados da atividade de avicultura de corte ................................................ 68 

Tabela 22 Quantidade de obtiveram conhecimentos prévios sobre direitos e deveres 

antes da assinatura do contrato de integração ................................................. 70 

Tabela 23 Quanto ao cálculo de remuneração, obteve conhecimento sobre fórmulas 

para determinação de valores .......................................................................... 70 

Tabela 24 Matriz de determinação de grau de especificidade do ativo “aves de corte” 

no contrato de integração no Município de Rio Verde – GO ......................... 72 

Tabela 25 Grau de risco da atividade na ótica do integrado de aves de corte ................. 73 

Tabela 26 Grau de satisfação com o modelo de integração ............................................. 74 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Especificidade de Ativos e Custos da Estrutura de Governança ......................... 30 

Figura 2 Fluxo de Simplificado de Transação Sob a Ótica do Integrado .......................... 67 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS 

 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social 

ECT - Economia dos Custos de Transação 

FCO - Fundo Constitucional do Centro Oeste 

FESURV - Universidade de Rio Verde 

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos 

LAU - Licenciamento Ambiental Único 

NEI - Nova Economia Institucional 

POLOCENTRO - Programa de Desenvolvimento do Cerrado 

SNCR - Sistema Nacional de Crédito Rural 

P&D - Pesquisa e Desenvolvimento 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 13 

1   A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL E A ECONOMIA DOS CUSTOS DE 

     TRANSAÇÃO ................................................................................................................ 15 

 1.1 A Nova Economia Institucional (NEI) .................................................................... 15 

 1.1.1 Antecedentes da Nova Economia Institucional .................................................... 15 

 1.1.2 Instituições e Ambiente Institucional ................................................................... 17 

 1.2 Economia dos Custos de Transação (ECT) ............................................................. 19 

 1.2.1 Categorias Analíticas ............................................................................................ 20 

 1.2.1.1 Os Pressupostos Comportamentais .................................................................... 21 

 1.2.1.1.1 Racionalidade Limitada .................................................................................. 21 

 1.2.1.1.2 Oportunismo ................................................................................................... 22 

 1.2.1.2 Dimensão das Transações .................................................................................. 23 

 1.2.1.2.1 Especificidade de Ativos ................................................................................ 23 

 1.2.1.2.2 Frequência ....................................................................................................... 25 

 1.2.1.2.3 Incerteza .......................................................................................................... 26 

 1.2.2 Fundamentos dos Contratos .................................................................................. 28 

 1.2.3 Formas de Coordenação de Contratos na ótica da ECT ....................................... 29 

 1.2.4 Sistema de Integração Vertical ............................................................................. 31 

2  A EXPANSÃO DA AVICULTURA DE CORTE NO SUDOESTE DE GOIÁS ...... 33 

 2.1 Característica da Avicultura de Corte no Brasil ...................................................... 33 

 
2.2 Caracterização e Modelo de Produção de Aves de Corte no  Brasil:  A  Aplicação  

      do Conceito Agricluster ........................................................................................... 38 

 2.1.1 Características do Sistema de Integração e a Introdução ao Novo Modelo .......... 39 

 2.3 Políticas de Incentivos para a Avicultura ................................................................ 42 

 
2.3.1 Políticas  Públicas  para  o  Desenvolvimento  da  Avicultura na Região Centro- 

         Oeste ..................................................................................................................... 44 

 
2.3.2 O Estado e a Evolução da Produção de Aves de Corte sob a Ótica do Contrato   

         de Integração no Município de Rio Verde – Goiás .............................................. 47 

3  MÉTODOLOGIA DE PESQUISA ............................................................................... 53 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................................. 55 

  



 14

4.1 Caracterização  do  Modelo  de  Integração  de  Aves  de  Corte  no Município de Rio  

      Verde – GO .................................................................................................................... 55 

4.1.1 Processo de Integração de Aves de Corte no Município de Rio Verde – GO ............. 56 

4.1.2 Caracterização   Social   dos   Produtores   e   Socioeconômicas   das   Propriedades 

         Integradas de Aves de Corte no Município de Rio Verde – GO ................................. 58 

4.1.3 Caracterização   das   Transações   na  Avicultura  de  Corte  no  Município  de  Rio  

         Verde – GO ................................................................................................................ 66 

4.1.3.1 Análise das Transações sob a Ótica dos Produtores Integrados ............................... 66 

4.1.3.1.1 Análise dos Pressupostos Comportamentais sob a Ótica dos Integrados .............. 69 

4.1.3.1.2 Análise da Racionalidade Limitada no Modelo de Integração .............................. 69 

4.1.3.1.3 Análise do Comportamento Oportunista no Modelo de Integração ...................... 71 

4.1.3.1.3.1 Análise da Dimensão das Transações sob a Ótica do Integrado ........................ 72 

4.1.3.1.3.2 Especificidade de Ativos na Avicultura de Corte no Modelo de Integração ..... 72 

4.1.3.1.3.3 Análise   dos   Atributos   Frequência   e  Incerteza   de  Corte  no  Modelo  de 

                  Integração ...........................................................................................................  74 

4.1.4 Contratos na Avicultura de Corte sob a Ótica da ECT ................................................ 75 

4.1.4.1 Análise dos Contratos  de  Integração  no  Município  de  Rio  Verde -  GO  sob  a  

            Ótica da ECT ............................................................................................................ 75 

4.1.4.2 Análise das cláusulas contratuais ............................................................................. 76 

4.1.4.2.1 Cláusulas sobre Obrigações das Partes e Volumes de Produção .......................... 76 

4.1.4.2.2 Cláusulas sobre Remuneração ............................................................................... 76 

4.1.4.2.3 Cláusulas sobre Especificações Técnicas .............................................................. 77 

4.1.4.2.4 Cláusulas sobre Monitoramento e Informações .................................................... 78 

4.1.4.2.5 Cláusulas sobre Prazos, Exclusividade, Garantias e Penalidades ......................... 78 

4.1.4.2.6 Considerações sobre o contrato padrão de integração ........................................... 79 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 81 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 84 

APÊNDICE – ROTEIRO DE ENTREVISTAS .............................................................. 89 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 Desde 1997, no Município de Rio Verde - GO, a avicultura passou a ser considerada 

uma alternativa de agregação de valor da matéria-prima de grãos, onde se tem a 

transformação da proteína vegetal (soja e milho) em proteína animal (suínos e aves). A 

implantação da planta agroindustrial Perdigão, no Município, o crescimento econômico do 

setor industrial, a busca de novos mercados como Centro-Oeste e a geração alternativa de 

renda para pequenas propriedades são pontos positivos na balança comercial do estado e 

município. Nesse processo, a região Sudoeste de Goiás tem ganhado destaque no cenário 

nacional, uma vez que as plantas industriais buscam deslocar-se para locais mais próximos da 

produção, visando à redução dos custos de transação, condições ambientais favoráveis, 

proximidade dos insumos e grandes incentivos fiscais. 

 A avicultura de corte nesse contexto proporciona possibilidade geradora de riquezas e 

empregos diretos e indiretos. Também atua em um mercado extremamente dinâmico, 

necessitando de constante atenção quanto aos fatores responsáveis pela sua competitividade. 

Dessa forma, é importante identificar os fatores que influenciam a atividade no contexto da 

competitividade, as relações contratuais são bases para a condição de produção eficiente e 

garantia de competitividade uma vez que visa à viabilidade do processo bem como a 

satisfação de todos os participantes do processo produtivo. 

 O desenvolvimento deste trabalho, por meio da análise das transações contratuais na 

relação de produção de aves de corte no Município de Rio Verde-Goiás, justifica-se pelos 

seguintes aspectos: a) a importância da avicultura no cenário nacional, estadual e municipal e 

à sinergia com a cadeia de grãos; e b) o deslocamento de plantas industriais para o Estado de 

Goiás em função de incentivos fiscais e vantagens comparativas no processo de produção. 

 A importância do mercado de frango no país tem se destacado nas últimas duas 

décadas e se ampliado para outros países graças a fatores relacionados com o aumento da 

renda nos países em desenvolvimento, aumento do grau de urbanização e aumento no 

consumo de carnes. 

 O município de Rio Verde tem se desenvolvido nas cadeias de carne suína e de frango, 

conjuntamente com as cadeias produtivas de soja e milho, buscando na produção de carnes 

uma alternativa para agregação de valor. Dessa forma é mais do que natural pressupor que o 

modelo de integração de grãos e carnes, semelhante ao exemplo da regiãosul do país, 

chegasse ao Município. Impulsionado por incentivos fiscais, clima favorável, posição 
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geográfica atraente para o transporte, produção em grande escala e a proximidade de insumos 

são fatores mais do que justificáveis para atração de investimentos. 

 Além disso, a caracterização das transações contratuais de produção, observadas nos 

setores da avicultura de corte, é relevante, pois quanto maisadequadas estas relações, maior a 

garantia de competitividade das empresas envolvidas no processo produtivo. A busca de 

maior eficiência se faz necessária pela crescente concorrência nesse setor. A crescente 

participação no mercado externo implica a necessidade de maior competitividade. 

 A competitividade de uma empresa está relacionada à sua capacidade de obter 

economias de escala, economias de escopo e redução de custos de transação. Considerando 

este último aspecto, a investigação e a adequação de estruturas de governança permitem a 

redução dos custos de transação. Portanto, observa-se que este modelo de gestão, através de 

relações de produção amparadas por contratos firmados entre industriais e produtores de 

matérias-primas, é necessário para melhorar a coordenação da cadeia agroindustrial, a fim de 

lidar com especificidades da agroindústria, diminuindo a perecibilidade e promovendo 

sincronia de produção. 

 Objetiva-se, nesta pesquisa, analisar as relações contratuais sob a ótica da integradora 

e do integrado, empregando-se o enfoque da Economia dos Custos de Transação (ECT) na 

análise do processo de integração na avicultura de corte, buscando compreender quais as 

condições de dependência do integrado ao sistema agroindustrial integrador. Neste 

sentido,como objetivos específicos, pretende-se identificar os diferentes modelos de 

formatação das relações contratuais, no modelo de integração vertical de produção; Avaliar os 

tipos de acordos existentes entre o setor agroindustrial e os fornecedores de matéria-prima; 

Analisar, na ótica dos integrados, as razões econômicas que os levaram aos acordos firmados 

entre as partes, aplicando a teoria dos custos de transação e descrever a função do Estado e 

das demais instituições de apoio, neste modelo de configuração produtiva. 

 A pesquisa está estruturada em três fases complementares, buscando em um primeiro 

momento a fundamentação teórica através da aplicação dos conceitos da Nova Economia 

Institucional, logo, definição de metodologia e levantamento de dados primários através de 

aplicação de questionários e discussão de resultados de pesquisa. Este formato possibilitou 

verificar as condições de dependência do integrado ao sistema, uma vez que o mesmo é 

obrigado de acordo com o contrato firmado a seguir todas as recomendações impostas pela 

indústria, perdendo assim autonomia sobre sua atividade. 
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1 A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL E ECONOMIA DOS CUSTOS DE 
TRANSAÇÃO 

 

 Neste capítulo, pretende-se identificar os elementos teóricos relacionados à teoria que 

discute a Economia dos Custos de Transação (ECT) a partir da aplicação conceitual da Nova 

Economia Institucional (NEI). A constituição dos elementos propostos nesta teoria são 

balizadores do entendimento das relações contratuais visualizados nos modelos de produção 

agroindustrial que adotam o sistema vertical de produção como base de suprimento de sua 

estrutura produtiva. 

 

1.1 A Nova Economia Institucional (NEI) 

 

 Os pressupostos da Nova Economia Institucional são amplamente discutidos no meio 

científico como uma teoria que visa a defender a importância das instituições no processo de 

desenvolvimento econômico. Para tanto, no estudo proposto, a teoria será a base de análise 

das relações contratuais, retratando o integrado como objeto de análise no sistema vertical de 

produção. 

 

1.1.1 Antecedentes da Nova Economia Institucional 

 

 Desde 1970, está se discutido no meio acadêmico e mercado a compreensão das 

modificações das estruturas das firmas e das organizações, sendo estas balizadas em dois 

elementos fundamentais: as razões para a existência das firmas e a lógica de sua organização 

interna (ZYLBERSZTAJN, 2000). 

 Vários autores discutem a temática relacionada à razão da existência da firma, porém 

foi através do trabalho de Ronald Harry Coase (1937) intitulado “A Natureza da Firma”, 

citado por Zylbersztajn (2000), que determinou uma nova orientação conceitual como 

determinante para explicar a criação e existência de uma organização, sendo esta, não mais 

entendida apenas como uma relação de produção e sim como um conjunto de relações 

contratuais, o que se convencionou chamar de Nova Economia Institucional. 

 
Em 1937, Coase abre as portas para a compreensão da organização moderna, 
levando a dois temas que passarão a ser recorrentes na literatura: a coordenação 
vertical de produção, ou seja, os limites da firma e a estrutura da organização interna 
da firma (ZYLBERSZTAJN, 2000, p.25). 
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 Com a teoria de Coase, houve maior entendimento conceitual da Teoria Econômica e a 

Teoria das Organizações, sendo esta nova metodologia útil para o entendimento da estrutura e 

funcionamento das organizações. De acordo com o autor, observa-se que a firma moderna 

pode ser entendida como um conjunto de contratos entre agentes especializados, que permite 

a troca de informações e serviços entre si, o que garante a eficiência de produção do bem 

final. 

 Segundo o autor, estas relações contratuais podem ocorrer entre ou dentro de firmas, o 

que carece analisar é que em qualquer das situações contratuais será necessário um 

coordenador do processo. Neste caso, observa-se que no modelo de integração vertical as 

relações contratuais são coordenadas pela agroindústria, visto este elo ter maior 

responsabilidade com o produto final, sendo esta uma grande oportunidade para a 

agroindústria impor suas regras e possibilidades de negociações com o possível parceiro 

(fornecedor de matéria-prima), que neste caso é o integrado. 

 
A visão da firma coasiana indaga-se sobre a formatação eficiente destes contratos, 
de tal modo que a sua arquitetura reflita um arranjo que induza os agentes a 
cooperarem visando à maximização do valor da empresa. Portanto, surge a 
necessidade de se compreender quais elementos associados à formatação e desenho 
dos contratos, definição de direitos de propriedade sobre resíduos financeiros, 
formas de monitoramento e cláusulas de ruptura contratual. Tais são oselementos 
relevantes para a teoria dos contratos, que permitem a busca de um desenho 
daarquitetura das organizações (ZYLBERSZTAJN, 2000, p.26). 

 

 Desde a publicação do trabalho de Davis & Goldberg (1957) e Goldberg (1968), as 

relações de dependência entre indústrias de insumos, produção agropecuária, indústria de 

distribuição não mais podem ser ignoradas. Para tanto, observa-se que o modelo de produção 

das firmas está lastreado através de relações de contratos que se objetiva promover maior 

confiança e credibilidade dos agentes de mercado, uma vez que, o processo de produção está 

mais dinâmico, profissional e globalizado, não permitindo falhas dos agentes envolvidos no 

processo. 

 Para Farina et al.  (1997), o entendimento sobre esta abordagem sistêmica existente 

nas relações de produção em um sistema agroindustrial, é importante por garantir maior 

entendimento das relações entre os elos constituintes da cadeia produtiva, o que pressupõe o 

conhecimento da organização e dinâmica interna de cada segmento. Portanto, neste modelo 

estudado, e, neste sentido, não se pretendem analisar as relações existentes em todos os elos 

da cadeia produtiva, apenas a relação entre o integrado e a integradora. É possível observar-se 

adinâmica contratual existente entre os agentes envolvidos ficando clara a função de produção 
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exercida por cada agente, o que seria impossível verificar se não houvesse essa abordagem 

sistêmica do complexo agroindustrial.   

 Verifica-se que a análise desta complexa inter-relação de mercados não pode ser 

entendida de forma linear. Os complexos agroindustriais bem como as relações de contratos 

existentes se identificam como uma rede de relações, em que cada agente tem contatos com 

um ou mais agentes, indiferentemente de sua posição na cadeia produtiva, sendo este um 

quesito importante para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dessas transações, o que poderá 

influenciar a maior ou menor eficiência destas relações (ZYLBERSZTAJN, 2000). 

 O autor supra afirma que é preciso conhecer e ou identificar os agentes que compõem 

estas relações para pré-determinar em quais situações e em que padrões de exigência devem 

ser construídas as relações contratuais no processo produtivo, para tanto é preciso não se 

esquecer de mencionar as especificidades dos ativos transacionados, a periodicidade de oferta 

e demanda e a reputação de cada agente. 

 A outra observação é que estas relações podem ser vistas como um fluxo de duas 

margens, sendo uma representada pelo ambiente institucional e outra pelo ambiente 

organizacional. Neste sentido, o objeto da pesquisa mencionado anteriormente não visa 

analisar e/ou caracterizar as relações contratuais existentes entre todos os elos envolvidos na 

cadeia de produção de frango de corte, não se discute, neste estudo, o ambiente organizacional 

e institucional como um todo. 

 Portanto, a compreensão das organizações e, principalmente das instituições e dos 

modelos de transações, são importantes, seja para a definição de estratégias privadas, ou seja, 

para estabelecimento de políticas públicas que garantam a competitividade dos complexos 

agroindustriais estabelecidos na região. 

 

1.1.2 Instituições e Ambiente Institucional 

 

 Dentre os vários aspectos relacionados à Nova Economia Institucional, observa-se que 

somente existe eficiência em um sistema econômico se houver instituições que regulem, 

formalizem e normatizem as relações econômicas. Destaca-se nesta área de entendimento, 

Douglass North, um dos principais autores que discute a importância das Instituições, pois 

focaliza a origem, estruturação e mudanças das instituições. 

 O conceito de instituições é definido segundo North (1994, p.38): 
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Instituições são restrições (normas) construídas pelos seres humanos, que estruturam 
a interação socialeconômica e política. Consistemem restrições informais (sanções, 
tabus, costumes, tradições e códigos de conduta) e regras formais (constituições, leis 
e direitos de propriedade). 

 

 Farina et al. (1997, p.32) consideram que algumas instituições podem: 

 
Impor restrições sobre outras instituições, ou seja, são instituições que servem para 
regular as restrições às ações humanas, servindo de parâmetro para a escolha de 
regras formais e informais. Para que as instituições sejam ainda mais 
abrangentemente definidas é necessário também incluírem na definição anterior os 
instrumentos responsáveis pelo funcionamento adequado das regras que compõem 
as instituições. 

 

 Instituições seriam, portanto, “as regras do jogo” (NORTH, 1994), sendo o 

econômico, social, político e o próprio jogo institucional. Portanto, orienta-se que o 

entendimento das relações econômicas existentes entre agentes de mercado e instituições são 

fundamentados em dois níveis analíticos complementares, sendo: macroanalítico, as regras 

são definidas de acordo com a legislação nacional e o microanalítico, em que as regras são 

definidas através de regimentos e normas internas da firma. Dessa forma evidenciam-se duas 

correntes que norteiam a Nova Economia Institucional – Ambiente Institucional e Instituições 

de Governança. 

 Williamson (1985, p.236) estabelece uma diferença entre o ambiente institucional e os 

arranjos institucionais ou estruturas de governança: 

 
O ambiente institucional é baseado em regras políticas, sociais e legais fundamentais 
que estabelecem a base para a produção, atroca e a distribuição. Regras que 
administram eleições, direitos de propriedade e o direito de contrato (...) o arranjo 
institucional é um arranjo entre unidades econômicas que administram o meio pelo 
qual tais unidades podem cooperar (...) ou pode fornecer um mecanismo que pode 
proporcionar uma mudança nas leis ou no direito de propriedade. 

 

 Para North (1994), as organizações surgem no ambiente institucional e, são 

condicionadas às regras institucionais. De acordo como autor, a organização é constituída por 

um conjunto de agentes com objetivos comuns e dedicada à determinada atividade. Neste 

caso, observa-se que as relações contratuais em um modelo de integração vertical de produção 

são estabelecidas entre as partes, porém deve se observar os critérios de responsabilidades 

assumidas pelos agentes envolvidos, o que se pode levar ao reconhecimento de que as regras 

devem ser impostas pelos que assumem maior risco de capital.Não se pode deixar de 

mencionar que em uma relação comercial ambos devem estar cientes dos direitos e deveres e 

não pré-estabelecer relação de subordinação e ou dependência produtiva, sendo esta última 

situação objeto de certificação deste estudo. 
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 Portanto, buscou-se, por meio do entendimento da economia dos custos de transação, a 

teoria que irá, através de suas categorias analíticas, que se dividem entre pressupostos 

comportamentais e dimensões das transações, explicar o grau ou nível de dependência e/ou 

subordinação do integrado ao modelo adotado. 

 

1.2 A Economia dos Custos de Transação (ECT) 

 

 Enquanto há autores que desenvolvem suas orientações nos pressupostos do ambiente 

institucional, “Macroanalitico”, o qual é determinado pelos atributos formais, ou “regras do 

jogo”, há outra vertente de análise, que se orienta pela chamada “Estrutura de Governança”, 

ou mais especificamente, “Economia dos Custos de Transação”, que se baseia na análise das 

transações, focando a característica da firma ou análise “Microanalítica”. 

 A análise sob a ótica da Economia dos Custos de Transação possibilita através da 

estrutura de governança, por meio de elementos organizacionais, uma melhor adequação dos 

custos contratuais, de fiscalização, de direitos de propriedade, de monitoramento, de 

desempenho e de organização das atividades ou de adaptação do modelo de produção 

desejado (WILLIAMSON, 1996). 

 Os pressupostos da Nova Economia Institucional identificam os elementos da 

transação e/ou relação comercial como fatores essenciais para análise de estudos relacionados 

a agentes econômicos dentro dos limites impostos pelas instituições, realizando transações, 

contratos, sejam eles formais ou informais. Desta forma, observa-se que todos os modelos de 

contratos bem como processo de produção podem ser caracterizados por uma transação. 

 Milgrom & Roberts (1992, p.21) descrevem que a transação é definida como “a 

transferência de bens e serviços de um indivíduo a outro”. 

 De forma específica em todas as transações, haverá custos que proporcionarão a 

mensuração das transações. Neste enfoque, os custos de transação poderiam ser definidos de 

duas formas: custo de coleta de informações e custos de negociação e estabelecimento de um 

contrato (FARINA et al. 1997). 

 Para Coase (1937), os custos de transação decorrem da tentativa de obtenção das 

informações de mercado e que este comportamento é particular de cada organização, podendo 

estes ser mensurados através da negociação e manutenção dos contratos. 
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 Williamson (1996, p.379) define custos de transação como sendo: 

 
Os custos ex-ante de preparar, negociar e salvaguardar um acordo bem como os 
custos ex-post dos ajustamentos e adaptações que resultam, quando a execução de 
um contrato é afetada por falhas, erros, omissões e alterações inesperadas. Em suma, 
são os custos de conduzir o sistema econômico. 

 

 De acordo com Arbage (2004), os custos de transação podem ser identificados quando 

os preços pretendidos pela organização (ex-ante) e os preços determinados pelo mercado (ex-

post) se apresentam de diferentes formas, o que, de maneira geral, leva a refletir que se para 

ambas as situações forem identificados custos de transação, ambos estarão trabalhando de 

forma eficiente. 

 Para Fiani (2002, p. 296), “os custos de transação podem ser definidos como os custos 

que os agentes enfrentam toda vez que recorrem ao mercado. De maneira mais formal, custos 

de transação representam os custos de negociar, redigir e garantir o cumprimento de um 

contrato”. 

 Observa-se certa concordância entre os autores supracitados, visto que ambos 

concordam que os custos de transação não se estabelecem de forma unilateral, uma vez que a 

participação dos agentes é igual quando acordada, através de contratos, seus direitos e 

deveres. Para tanto a avaliação dos custos de transação no modelo de integração vertical de 

produção se faz necessário visto a indústria ser o agente imponente ao processo. 

 Outra situação, que pode ser verificada neste modelo de contrato e comprovada 

através da fundamentação teórica apresentada, é que no caso do contrato de integração, objeto 

do estudo, os custos de transação são verificados durante todo o processo de produção. 

Portanto, neste caso específico, melhor absorvido pela indústria uma vez que a mesma 

determina o preço pago pela matéria-prima fornecida pelo “produtor integrado” e o preço de 

repasse do produto acabado ao mercado consumidor, ficando assim clara a ineficiência por 

parte do integrado em reduzir os seus custos de transação via determinação de preço, restando 

a ele o aumento de sua escala de produção o que nem sempre é possível, sendo melhor 

observado na definição das categorias analíticas que estão inseridas no modelo de contratos 

via integração de produção. 

 

1.2.1 Categorias Analíticas 

 

 Na fundamentação teórica de entendimento da Economia dos Custos de Transação -

ECT, observaram-se trabalhos realizados de forma empírica por vários autores já citados 
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como: Coase (1937), Williamson (1971-1996), North (1994), Zylbersztajn (1995-2000), 

Farina et al. (1997), dentre outros, que buscaram através de suas contribuições o maior 

entendimento e até definição de procedimentos metodológicos para explicar os elementos 

teóricos que estão direta e indiretamente relacionados com a ECT. Observa-se que, para a 

definição destes elementos, os autores definem um esquema analítico conhecido como 

“Categorias Analíticas”, que são divididas entre duas abordagens metodológicas: 1) 

Pressupostos Comportamentais: Racionalidade Limitada e Oportunismo, e 2) Dimensões das 

Transações: Especificidade de Ativos, Frequência e Incerteza. 

 Como pressuposto de análise das relações contratuais em um modelo de integração 

vertical, a definição destas categorias analíticas será base de entendimento das relações do 

objeto de estudo. Portanto, na sequência busca-se caracterizar a definição desta abordagem 

metodológica considerando os autores citados. 

 

1.2.1.1 Os Pressupostos Comportamentais 

 

1.2.1.1.1 Racionalidade Limitada 

 

 Este é um dos pressupostos da ECT, que tem como objetivo considerar que os agentes 

de mercado são intencionalmente racionais, mas por outro lado, em função de suas limitações 

de natureza cognitiva, não conseguem prever todas as situações aportadas em uma relação 

contratual. 

 Xavier da Silva (2002, p.66), definiu que “os agentes conseguem ser racionais 

somente de forma parcial. Isso ocorre porque a complexidade do ambiente que cerca a decisão 

dos agentes não permite atingir a racionalidade plena”. Isso decorreria, segundo Williamson, 

(1991), citado por Belik et al. (2007) devido a três fatores: 1. incerteza do ambiente, 2. 

limitações neurofisiológicas e de linguagem dos atores e 3. complexidade da sociedade 

moderna. 

 Observa-se que, ao contrário do que se pressupõem os autores neoclássicos, os agentes 

envolvidos em um sistema econômico não possuem capacidade para a racionalidade, visto a 

complexidade dos objetivos de cada relação contratual. Para tanto, este processo de 

racionalidade poderá ser mais eficiente, quando da obtenção de mais informações inerentes ao 

processo de produção, objeto da relação contratual (WILLIAMSON, 1985). 

 Quando os agentes envolvidos na relação contratual assumem sua 

racionalidadelimitada passam então a prever e/ou processar todas as possíveis informações, 
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indagações e supostas distorções no contrato e assim condicionar a inserção de elementos 

peculiares ao risco da operacionalização do contrato firmado, seria o que hoje se chama de 

aditivos contratuais (FARINA et al., 1997). 

 Simões Santos (1997) faz uma reflexão sobre o chamado mito da racionalidade plena, 

considerado que em grande parte das relações contratuais, o ser humano é incapaz de prever e 

processar todas as possíveis situações que a teoria econômica pressupõe, em função da 

complexidade das relações e incertezas que o mundo real apresenta. 

 No modelo de integração vertical de produção, verificado em Rio Verde-GO, é 

possível identificar a racionalidade limitada dos agentes envolvidos, visto os contratos 

estarem em constantes modificações, uma vez que os agentes participantes foram incapazes 

de prever situações que pudessem trazer prejuízos ao processo e/ou benefícios unilaterais que, 

na maioria das vezes, estão a favor do industrial, situação está conhecida como oportunismo 

contratual. 

 Verifica-se a importância da definição destes pressupostos como categorias de análise, 

já que é possível identificar, em cada situação, as vantagens e desvantagens de cada agente 

envolvido no processo produtivo. 

 

1.2.1.1.2 Oportunismo 

 

 Como parte complementar dos pressupostos da ECT, o oportunismo é considerado por 

vários autores, a alternativa que alguns agentes encontram para se aproveitarem da situação, 

quando se identifica que a racionalidade limitada de um agente é menor que a do outro, 

permitindo atitudes oportunistas. 

 Williamson (1985, p.30) “sustenta que oportunismo é a busca pelo interesse próprio 

com dolo”. Isto inclui algumas formas mais flagrantes, tais como a mentira, o roubo e o 

engano, mas não se limita a elas”. 

 Verifica-se, de acordo com o autor, que por haver esta busca incessante de seus 

próprios interesses, os agentes podem manipular, distorcer e/ou omitir informações relevantes 

quando da consolidação de um contrato. Por outro lado, observa-se que os agentes envolvidos 

em uma transação poderão se beneficiar de informações estratégicas e assim agir em interesse 

próprio, podendo esta situação existir ex-ante ou ex-post a uma transação. 

 Nesse caso, fica caracterizado o problema da seleção adversa. Situação que ocorre 

quando não é possível escolher de maneira eficiente o agente com quem se negocia, dado que 

as partes não dispõem de todas as informações necessárias na transação. Neste sentido 
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observa-se que em um contrato de integração este problema pode ser amenizado para ambos 

os agentes uma vez que a relação contratual envolve garantias de capital, o que pode 

assegurar menos custos de transação bem como menor possibilidade de ações oportunistas. 

 De acordo com (ZYLBERSZTAJN, 1995), o oportunismo leva a discutir a realidade 

do universo dos negócios, buscando, entender de forma mais dinâmica o porquê das quebras 

de contratos e a apropriação de rendas advindas do fato. Por outro lado, por que os mesmo 

atores de mercado, conhecendo as oportunidades passíveis de quebras contratuais, não o 

fazem? Neste caso observam-se algumas características específicas destas relações, que 

podem ser conhecidas como especificidade dos ativos envolvidos. 

 O autor identifica três razões explicativas para a continuidade dos contratos muito 

utilizadas em contratos de integração de produção: 

 
1) Reputação: Conceito já discutido e representa uma motivação pecuniária, ou 
seja, o indivíduo não rompe o contrato por saber que se o fizer terá interrompido o 
fluxo de renda futura, sendo que o custo do rompimento supera os benefícios para o 
agente ao computar o valor presente da renda futura. 
2) Garantias Legais: Ao existir um mecanismo punitivo instituído pela sociedade, 
os agentes econômicos terão um desestímulo para a quebra contratual oportunista. 
Ou seja, a legislação associada a um sistema queseja capaz de identificar, julgar e, se 
for o caso, punir os agentes que rompem os contratos funciona como forte 
sinalização que desestimula a ação oportunista. 
3) Princípios Éticos: Existem organizações que assumem que podem conseguir a 
estabilidade dos seus contratos a partir dos princípios éticos dos seus membros, ou 
seja, dos códigos de conduta definidos pelo grupo. Isto não significa que princípios, 
doutrinas e códigos não possam existir, mas são tênues e de generalização difícil. 
(ZYLBERSZTAJN, 2000, p.31-33). 

 

 Observa-se, através da fundamentação dos autores citados, que existe uma combinação 

de fatores que são pertinentes de análises, bem como impulsionadores de atitudes 

oportunistas, portanto verifica-se que não são todos os agentes que se aproveitam dessas 

“brechas” para se beneficiar. Fica clara a importância da adoção de mecanismos de proteção 

(contratos), podendo estes serem revistos todas as vezes que houver insatisfação de ambas as 

partes. 

 

1.2.1.2 Dimensão das Transações 

 

1.2.1.2.1 Especificidade de Ativos 

  

 Dentre os atributos considerados na definição metodológica de uma transação como 

forma de definir o melhor modelo de relação contratual, observa-se que a característica do 
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ativo transacionado deve ser considerado como prioridade de análise, sendo esta etapa 

conhecida por identificação das especificidades de ativos, termo este usado para definir o grau 

de empregabilidade e/ou usos alternativos do ativo objeto de transação, sem que o mesmo 

perca o seu valor no processo (WILLIAMSON, 1996). 

 Observa-se nesta definiçãoque, quanto maior o grau de perda de valor no processo de 

transferência de uso e/ou de usuário, maior será a especificidade do ativo, bem como quanto 

maior a especificidade, maiores serão os riscos e problemas de adaptação e, portanto, maiores 

os custos de transação. Verifica-se que, de acordo com o grau de especificidade, poderá ser 

determinado maior ou menor nível de dependência e assim maior dificuldade de sair desta 

relação de produção. Percebe-se uma relação bilateral de contratos em que se identifica a falta 

de alternativas de utilização destes ativos por parte do detentor primário da matéria-prima, ou 

seja, o produtor. 

 Quando se percebe a grande oportunidade de ambos os agentes para usar esta 

dependência como objeto de barganha, uma vez que supostamente as partes têm 

conhecimento dessas perdas potenciais, possibilita ações oportunistas entre os agentes. De 

acordo com Williamson (1996), seis tipos de especificidades de ativos podem ser 

identificados, a saber: 

 a)Especificidade locacional: definido quando determinada transação gera economia 

nos custos de transporte e armazenagem pelo fato de as partes relacionadas estarem próximas. 

 b) Especificidade de ativo físico: quando determinado produto exige padrão de 

matéria-prima como base de sustentação da produção; 

 c)Especificidade de ativos humanos: relacionado ao ativo que necessita de capital 

intelectual especializado para sua produção. 

 d)Especificidade de ativos dedicados: definido como ativo único, ou seja, não há 

possibilidade de substituição imediata (ex: produção de frango de corte no modelo de 

integração). 

 Observa-se uma diferença de classificação, segundo o grau de especificidade entre 

ativos físicos e ativos dedicados: o ativo de especificidade física e específico a um 

determinado fim, atividade específica; e ativos dedicados, destinados a uma transação 

específica. Portanto, neste sentido verifica-se que, mesmo quando o agente estiver envolvido 

em outras atividades, o ativo dedicado será aquele que poderá ser empregado em apenas uma 

das transações. Para tanto, se a atividade a qual depende do ativo dedicado se extinguir não 

haverá alternativas de utilização sem que haja perdas de valor, o que se pode afirmar que 

ativos dedicados são mais específicos que ativos físicos. 
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 e) Especificidade de marca: neste sentido, observa-se esta classificação quando a 

reputação do nome da empresa ou produto tem grande valor no mercado, verifica-se assim o 

maior grau de exigência da empresa detentora da marca do produto final resultado da 

transação. Isso faz com que haja necessidade de exclusividade no fornecimento da matéria-

prima por parte do elo na cadeia de produção. Ex: Relação via contrato de integração; 

 f) Especificidade temporal: quando um determinado ativo apresenta características 

de perecibilidade ou qualquer outra condição que implique na necessidade de consumo em um 

determinado período de tempo. Ex: produção de grãos, aves, suínos; vegetais; lácteos dentre 

outros. 

 A definição das especificidades dos ativos em dada transação irá determinar não só o 

risco da operação, mas também a dependência dos envolvidos ao processo. Neste atributo, 

verifica-se que no contrato de integração de produção avícola, o ativo classifica-se com 

especificidade dedicada, uma vez que o integrado está supostamente dependente do processo 

industrial, eliminando assim as possibilidades de desvinculação sem grandes prejuízos, ou 

seja, é possível afirmar que para o integrado não seria interessante financeiramente esta 

quebra de contrato, pois não teria condições de negociar seus ativos com outros mercados. 

 Verifica-se que as especificidades da marca e da característica temporal perfazem 

grande influência sobre a determinação do modelo de contrato para cada transação, uma vez 

que estes podem ser manuseados pelo detentor do produto final o qual se resguarda sob 

enfoque de sua reputação no mercado consumidor. 

 Determina-se que a especificidade de ativos é o atributo mais importante da dimensão 

da ECT, definição estabelecida pelos autores Klein et al. (1978), na qual o comportamento 

oportunista é possibilitado devido à classificação de investimentos em ativos altamente 

específicos. Segundo estes autores, o oportunismo pós-contratual é justificado em função de 

interesse entre as partes em se apropriar de situações de quase rendas observadas após a 

execução do investimento específico. “A quase renda é entendida como a diferença entre o 

rendimento atual do ativo e o rendimento no melhor uso alternativo. A porção potencialmente 

apropriável da quase renda é aquela que excede a encontrada no segundo uso alternativo de 

mais valor” (KLEIN et al., 1978, p.298). 

 

1.2.1.2.2 Frequência 

 

 Este atributo como característico da dimensão das transações correlaciona-se com o 

grau de frequência e ou regularidade de uma transação. A possibilidade e necessidade de 
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repetição de uma mesma transação é fator determinante na escolha do melhor modelo de 

contrato de produção. 

 
A frequência da transação diz respeito à regularidade com que essa transação ocorre. 
Ao dimensionar a frequência, dois aspectos devem ser considerados: (1) quanto 
maior a frequência de ocorrência deuma mesma transação, maior a 
reputaçãoconstruída entre os agentes; (2) quanto maior a frequência, maior a 
possibilidade de diluição dos custos de transação associados a ela, em várias 
transações (FARINA et al., 1997, p.32). 

 

 “Quanto maior a frequência de uma transação, coeteris paribus, maior o valor presente 

dos ganhos futuros e, portanto, maior o custo associado à atitude oportunista” (AZEVEDO, 

1996, p.27). 

 Verifica-se, que quanto maior a frequência de uma transação, maior será a necessidade 

de reputação e de construção de relações de mútua confiança entre os agentes envolvidos no 

processo. Porém, identifica-se que a própria frequência incorre na realização de maior 

reputação entre as partes, mas se caso esta relação de confiança, ainda não for compreendida 

poderá assim haver maiores custos de transação vinculados à necessidade de constante 

monitoramento a fim de reduzir comportamentos oportunistas. Neste sentido orienta-se que 

haja a fixação de contratos para regular as ações de ambas as partes. No caso em que a 

frequência de relação é base de sustentação do processo de produção, orienta-se a utilização 

do modelo de contratos de integração vertical, sendo esta uma forma de evitar esses possíveis 

custos de transação, pois podem ser diluídos entre todas as vezes que a transação ocorre, 

fazendo com que o custo de transação em cada uma delas seja menor. 

 Entende-se que nos contratos de integração vertical, o ativo envolvido na transação 

perfaz um grande ciclo de vida para depois ficar à disposição do industrial o que leva a uma 

definição de contrato de longo prazo, reduzindo os custos de transação de forma significativa. 

Por outro lado, o volume de investimentos físicos é relativamente alto o que induz uma maior 

frequência na relação contratual. 

 

1.2.1.2.3 Incerteza 

 

 Dentre os atributos que determinam a dimensão e/ou caracterização das transações 

está a incerteza, sendo esta relacionada com a imprevisibilidade das atitudes dos agentes 

econômicos em função do suposto desconhecimento dos atores relacionados ao ambiente 

econômico/organizacional e institucional. Cabe a este atributo, a orientação das relações 
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contratuais uma vez sabendo que não é possível calcular e dinamizar o que poderá acontecer 

no futuro de uma transação. 

 A orientação sob o enfoque da incerteza se dá em função do entendimento de dois 

pressupostos comportamentais discutidos anteriormente, sendo: a racionalidade limitada, em 

que o agente não obtém capacidade plena de prever e ou identificar supostas falhas 

contratuais o que define a adição deste atributo como característica do ativo. Outro 

pressuposto é entendido como atitudes oportunistas que, uma vez identificando a possível 

racionalidade limitada dos agentes, abre possibilidade para estas atitudes, o que pode 

aumentar o grau de incerteza nestas transações. Para muitos autores, o grande problema das 

organizações econômicas está na necessidade de constante adaptação contratual que ocorre no 

ambiente dos negócios. 

 Os autores Milgron & Roberts (1992) apresentam contribuições que acrescentam 

outros elementos que complementam os atributos definidos por Williamson (1985). Ao 

atributo “frequência” os autores propõem o atributo duração da transação, com o objetivo de 

verificar a intensidade da transação durante o período de relacionamento e não somente a 

repetição da mesma. Já para o atributo “incerteza”, adicionam-se os atributos 

“complexidade”, cujo objetivo é medir a importância dos limites da racionalidade, e 

“dificuldade de mensuração do desempenho”, o que é observado através dos problemas 

relacionados à complexidade das informações no pós-contrato. 

 Farina et al. (1997) adiciona ainda outro atributo que é o “grau de inter-relacionamento 

com outras transações”, que objetiva refletir sobre a análise da transação em um contexto de 

transações, do qual ela faz parte, o que pode definir e/ou identificar os eventuais custos de 

coordenação de diferentes transações. 

 O que se observa no atributo “incerteza” como característica das transações é sua forte 

relação com a variável risco, sendo esta muito analisada em investimentos em que a 

especificidade do ativo é alta. Tratando-se de produção de aves de corte, objeto da pesquisa, 

verifica-se que este atributo é diluído uma vez que, através do contrato de integração vertical, 

a indústria se responsabiliza pela aquisição total da produção e o produtor se compromete a 

produzir da forma exigida pela indústria, o que reduz a incerteza de abastecimento da 

indústria, bem como menor risco do produtor que não estará competindo com o preço de seu 

produto no mercado aberto, reduzindo assim o custo de transação no processo de produção. 

 Estes modelos de contratos poderão ser mais bem compreendidos logo na sequência 

do estudo, sendo apresentados de acordo com vários autores os diversos, modelos e sua 

origem. 
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1.2.2 Fundamentos dos Contratos 

 

 Como previsto no objetivo desta pesquisa, a relação contratual se dará em função da 

análise dos fundamentos e funcionamentos dos diversos modelos de contratos atribuídos 

principalmente ao processo de produção de aves de corte no modelo de integração que será 

discutida com maior fundamentação no item posterior. Para tanto se pretende neste tópico, 

através das conceituações de diversos autores, entender a fundamentação e característica 

destes modelos de contratos. 

 O contrato pode ser entendido, sob a ótica da economia das organizações, de acordo 

com Zylbersztajn & Sztajn (2005, p. 73), sendo  

 
uma maneira de coordenar as transações provendo incentivos para os agentes 
atuarem de maneira coordenada na produção, o que permite um planejamento de 
longo prazo e, em especial, permitindo que agentes independentes tenham incentivos 
para se engajar em esforços conjuntos de produção. 

 

 Na ótica da economia dos custos de transação, verifica-se que para cada transação há 

necessidade de se definir uma forma contratual diferente.A Teoria dos Contratos, originária 

do Direito, constitui uma importante base teórica de entendimento para a construção da 

relação entre leis contratuais e estruturas de governança. Neste sentido, Williamson (1996) 

propõe algumas classificações para a formatação das relações contratuais: 

 • Contratos clássicos:Este é o modelo mais utilizado em relações comerciais comuns, 

definidas pela economia ortodoxa, pelo fato de não existir relação de dependência e 

subordinação entre as partes, sendo esta uma característica marcante neste modelo. Por outro 

lado, à troca de parceiros acarreta custos negligenciáveis. Este modelo de contrato está 

diretamente ligado ao conceito de mercado proposto pela economia neoclássica. Para 

Nogueira (2003), o contrato clássico é característico das relações de mercado, pois o atributo 

preço é determinante e a especificidade do ativo envolvido na transação é baixo, se não nulo. 

 • Contratos neoclássicos: Observa-se este tipo de contrato em transações em que os 

agentes envolvidos mantêm autonomia, mas se observa dependência bilateral. Relações mais 

complexas exigem flexibilidade nos contratos. Nesse sentido, os agentes preferem contratos 

neoclássicos em detrimento de contratos clássicos, sendo os primeiros passíveis de 

continuidade e ainda de fáceis adaptações, tornando-os mais eficientes diante de situações não 

previstas. Portanto, estas ocorrências de adaptações garantem que os contratos neoclássicos 

sejam originalmente mantidos como base de referência. 
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 • Contratos de forbearance (controle): Verifica-se neste modelo de contrato uma 

maior pressão por parte dos agentes, visto que são relações mais complexas e que demandam 

longa duração na relação. Outra característica identificada neste tipo de contrato é a alta 

especificidade dos ativos transacionados, sendo julgados ativos de alto risco de oportunismo. 

Para tanto há uma tendência de internalização da transação. Estes supostos contratos internos 

são lastreados ao sistema hierárquico presente, permitindo que tais contratos tenham 

características de incompletos, sendo estas lacunas sanadas através de uma adequação interna. 

 Nogueira (2003) define que este modelo é implícito das organizações formais, 

atribuindo ao preço um elemento de pouca influência, e por outro lado a especificidade dos 

ativos e salvaguardas contratuais apresentam importância elevada na transação. Neste modelo 

é importante ressaltar que há necessidade de se ter adaptabilidade às mudanças e/ou 

transformações do ambiente, uma vez que os ativos altamente específicos possibilitam atitude 

oportunista. 

 Observa-se, através das conceituações apresentadas anteriormente, que há algumas 

similaridades entre os modelos de contrato, mas que, cada um apresenta enfoques diferentes 

sendo estes atribuídos às características das transações. O modelo de contrato neoclássico com 

adaptações do modelo de controle apresenta uma grande semelhança com as relações 

contratuais observadas em um sistema de integração, uma vez que se trata de relações 

complexas de mútuos objetivos, bem como se trata de ativos altamente específicos. Neste 

sentido já é possível verificar as características das relações contratuais no modelo de 

produção de aves de corte via sistema de integração.  

 

1.2.3 Formas de Coordenação de Contratos na ótica da ECT 

 

 Observa-se que, para melhor definição de modelos de coordenação produtiva, há a 

necessidade de entendimento sobre a natureza do ativo transacionado bem como seu grau de 

especificidade como parâmetro de determinação do tipo de estrutura de governança 

apropriada a cada situação. 

 Para Williamson (1985), a determinação das diferentes formas de organização é 

definida em função de custos de governança da transação para cada uma delas, uma vez que é 

condicionada a identificação do grau de especificidade dos ativos transacionados em 

decorrência de atributos como incerteza e frequência. 

 As funções que representam os custos de governança ou transação das formas 

organizacionais são definidas como mercado (m), hierárquica (h) e híbrida (x), podendo ser 
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representadas na forma gráfica, demonstrando maior ou menor grau de especificidade na 

definição de cada tipo de estrutura de governança. 

 De acordo com Farina et al. (1997), a definição da forma mais eficiente de estruturas 

de governança se define em função do grau de especificidade, de modo que para o nível de 

especificidade nula, o mercado é sempre mais eficiente que a hierarquia e a forma híbrida, 

pois o mercado promove adaptações mais eficientes quando as especificidades dos ativos são 

negligenciadas. 

 Neste sentido, Williamsom (1996) considera que os custos de governança, variam em 

função do grau de especificidade de ativos, como demonstrado na figura 1, em que é possível 

identificar as três formas de governança sendo definidas ao longo da curva de maior ou menor 

especificidade de ativos. 

 
Figura 1 - Especificidade de Ativos e Custos da Estrutura de Governança. 
 
Fonte: Williamsom (1996). 
 

 O grau de especificidade (k1) é dado como indiferente na escolha entre as formas 

organizacionais de mercado e híbrida, em (k2) a indiferença se dá pelas formas 

organizacionais híbridas e hierárquicas. À medida que a especificidade dos ativos aumenta, há 

uma tendência de deslocamento da transação para outra forma, passando pelas formas 

híbridas e culminando na hierárquica ou “integração vertical”. De fato, os riscos de operar via 

mercado são altos quando se trata de ativos específicos, dada a dependência daquela transação 

e a possibilidade de oportunismo dos agentes. 

 Dessa forma, para 0 < k < k1, deve-se optar por transações via mercado spot; para k1 

< k < k2, formas híbridas trazem menores custos de governança; e para k > k2, formas 

hierárquicas, passam a ser as mais eficientes. Assim, o autor esboça a região do gráfico – em 
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cinza – que representa as formas sob as quais as transações devem ocorrer, a fim de alcançar 

eficiência (menores custos de governança). A curva de estruturas de governança eficientes 

tem a forma deM, também conhecida como “curva envelope” (FARINA et al., 1997). 

 Observa-se que a especificidade de ativos é atributo base de definição de formas 

organizacionais, neste sentido o sistema de produção agroindustrial tende a definir sua forma 

de governança como hierárquica e/ou integração vertical, visto ter como base de sua produção 

industrial matéria-prima de alto nível de especificidade, sendo este modelo mais bem 

esclarecidas no próximo tópico. 

 

1.2.4 Sistema de Integração Vertical 

 

 Esse sistema é considerado por alguns autores em teoria, como o modelo mais 

eficiente, uma vez que leva em conta as características das transações e os pressupostos 

comportamentais. Dentre as dimensões das transações, apresenta-se como a mais relevante: 

especificidade de ativos. A especificidade de ativos irá determinar maior ou menor 

necessidade de controle na transação, sendo esta característica norteadora da transação 

atribuindo-a para o mercado, ou se identificada alta especificidade do ativo envolvido, adota-

se a integração vertical.  

 De acordo com Williamson (1985), o sistema de integração vertical é considerado um 

conceito genérico, caracterizado pela combinação tecnológica de processos distintos, como 

produção (produtor), processamento (indústria), distribuição e vendas (comércio); dentro dos 

limites de uma mesma empresa, e ou sob um mesmo processo decisório, podendo esta 

característica ser identificada com um indivíduo, empresa, conglomerado, instituição ou outra 

forma; que envolve a propriedade dos ativos. 

 Para Porter (2004, p.16), o sistema de integração vertical pode ser entendido como a 

“combinação de processos de produção, distribuição, vendas e/ou outros processos 

econômicos tecnologicamente distintos dentro das fronteiras de uma mesma empresa”. 

 Observa-se que há uma grande tendência de segmentos em que a sua relação de 

produção se mostra de forma complexa em aderir ao sistema de integração como base de 

sustentação do processo, uma vez que este modelo possibilita economia nos custos 

detransação pelo fato de reduzir as incertezas, bem como dificulta as ações oportunistas dos 

agentes envolvidos nos elos da cadeia produtiva (PORTER, 2004). 

 As características marcantes deste modelo são reconhecidas através das relações de 

contratos vigentes entre as partes pré-determinandas. A frequência de oferta de insumos e 
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compromisso de demanda advém da integradora. Verifica-se que há uma complementariedade 

das partes envolvidas uma vez que indiferentemente dos elos participantes, sempre haverá 

uma relação bilateral entre os agentes. Geralmente a adoção deste modelo é visualizada em 

contratos de longo prazo tendo os ativos envolvidos no processo com especificidade alta, 

oportunizando uma relação de maior comprometimento entre as partes. 

 Identificam-se no mercado outros modelos de integração conhecidos como integração 

parcial e a quase integração. Há como uma integração reduzida ex-ante e ex-post, 

possibilitando à empresa adquirir parte de suas necessidades no mercado. Neste modelo 

observa-se a possibilidade de redução de custos fixos, maior conhecimento sobre os custos de 

operação, proporcionando alguns benefícios não visualizados na integração vertical, por não 

caracterizar uma relação bilateral. No modelo de quase integração, Porter (2004), observa que 

os benefícios proporcionados pela relação contratual se assemelhamà integração vertical sem, 

necessariamente, incorrer em todos os custos, oportunizando uma identidade de interesses 

comuns, podendo incorrer em redução de custos unitários. Porém, observam-se riscos de 

interrupções de ofertas e/ou demandas, o que levaos agentes estabelecer uma relação de 

confiança no ato de definição do contrato, exigindo maior compartilhamento de informações 

do processo, firmando contratos de maior frequência e do interesse financeiro envolvido entre 

as partes. 

 De acordo com Zylbersztajn (1995), o modelo de integração pode ser uma ótima 

opção, porém não se enquadra em todas as situações, portanto é necessário que se faça 

avaliação sobre o mercado; produto; fornecedores, dentre outras. Somente após análise de 

condições específicas de funcionamento da estrutura proposta é que será definido qual o 

melhor modelo a utilizar. Portanto, as firmas poderão optar por várias formas de governança, 

seja através de integração vertical, seja via mercado ou mista. 

 Observa-se, de acordo com os autores supracitados, que haverá um modelo ideal para 

cada modalidade de mercado sendo a integração vertical mais usado em sistema de produção 

que apresenta complexidade de análise, bem como alto nível de especificidade, caso este 

objeto de análise deste estudo. 

 

 



2 A EXPANSÃO DA AVICULTURA DE CORTE NO SUDOESTE DE GOIÁS 

 

 A compreensão do setor de avicultura de corte no Brasil e, especificamente, na região 

Centro-Oeste e Sudoeste de Goiás, pode ser observado pela caracterização da avicultura, 

podendo demonstrar a evolução deste mercado e suas principais transformações desde a 

década de 80. Estas informações serão de grande importância na definição deste 

entendimento, bem como na identificação dos principais atores participantes deste processo.  

 

2.1 Características da Avicultura de Corte no Brasil 

 

 A avicultura de corte brasileira tem registrado contínuos crescimentos anuais, 

conforme Tabela 1. Tal crescimento foi resultante de investimentos realizados pelo setor com 

relação à importação de material genético, instalações, equipamentos, processose também 

devido à geração de novas tecnologias, uso de marketing, informatização e recursos humanos. 

 

Tabela 1 - Produção brasileira de carne de frango para mercados (mil/t), de 1989 a 2009 
 
Ano Mercado Interno Exportação Total Variação (%) 
1989 1.811,39 243.891 2.055,28 - 
1990 1.968,06 299,218 2.267,35 9,35 
1991 2.200,21 321,700 2.521,91 10,09 
1992 2.350,56 371,719 2.726,99 7,52 
1993 2.709,50 433,498 3.142,99 13,24 
1994 2.929,99 481,029 3.411,02 7,86 
1995 3.616,70 428,988 4.050,44 15,79 
1996 3.482,76 568,795 4.051,56 0,03 
1997 3.811,56 649,357 4.460,92 9,18 
1998 4.262,23 612,477 4.874,70 8,49 
1999 4.755,49 770,551 5.526,04 11,79 
2000 5.069,77 906,74 5.976,52 7,54 
2001 5.486,40 1.249,28 6.735,69 11,27 
2002 5.917,00 1.599,92 7.516,92 10,39 
2003 5.920,90 1.922,04 7.842,95 4,16 
2004 6.069,33 2.424,52 8.493,85 7,66 

2005* 6.502,30 2.761,96 9.348,20 9,14 
2006 6.640,70 2.712,95 9.353,70 0,06 
2007 7.018,50 3.286,70 10.305,20 9,23 
2008 7.387,20 3.645,50 11.032,70 6,59 
2009 5.357,00 3.634,20 8.991,20 -22,71 

Fonte: ABEF (2009), adaptado pelo autor. 
* A partir de 2005, incluem industrializados nas exportações. 
 

 Este crescimento significativo vivenciado pelo setor tem transformado a avicultura 

brasileira, visto que sua produção passou em 1989de 2.055,28(mil/t), para 8.991,20 (mil/t) em 

2009, variação de 337,46% no período. 
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 O processo produtivo avícola de corte brasileiro é verdadeiro benchmarking no 

exterior, ou seja, é referência para os demais países produtores de frango no que se refere 

acustos. Reconhece-se o Brasil como um dos três países mais competitivos em custos de 

produção, de acordo com a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Custo Relativo de Produção de Frango de Corte dos Principais Produtores Mundiais em Relação 
ao Brasil 

 
Países Brasil França Holanda China EUA Tailândia 

Custo total de Produção 100,0% 185,7% 191,2% 109% 109% 124,7% 

Fonte: Palermo (2003). 

 

 No Brasil, embora não haja dados precisos, estima-se que 90% dos avicultores de 

corte são integrados ou cooperados (MENDES et al., 2004). O sistema de integração promove 

a rápida transferência tecnológica, principalmente com a disponibilização dos serviços de 

assistência técnica, alavancando assim os índices de produtividade, conforme a Tabela 3. 

Nestes modelos, é notória a redução dos custos de transações, visto que há a distribuição de 

funções produtivas dentro do processo, possibilitando aos produtores e indústria menor 

mobilização de capital, tornando a produção viável, em fatores econômicos e zootécnicos. 

 

Tabela 3 - Evolução dos índices de produção de frangos de corte no Brasil, no período de 1930 a 2008 
 

Ano 
Peso do frango vivo 

(kg) 
Conversão Alimentar 

(kg/kg) 
Idade 
(dias) 

1930 1.500 3,50 105 dias 
1940 1.550 3,00 98 dias 
1950 1.800 2,50 70 dias 
1960 1.600 2,25 56 dias 
1970 1.700 2,15 49 dias 
1980 1.800 2,05 49 dias 
1984 1.860 2,00 47 dias 
1988 1.940 2,00 47 dias 
1994 2.050 1,98 45 dias 
1998 2.150 1,95 45 dias 
2000 2.250 1,88 43 dias 
2001 2.300 1,85 42 dias 
2002 2.300 1,83 42 dias 
2003 2.350 1,88 43 dias 
2004 2.390 1,83 43 dias 
2005 2.300 1,82 42 dias 
2006 2.340 1,85 43 dias 

    2008 ** 2.400 1,80 41 dias 
Fonte: UBA (2007). 
** Informações Perdigão Agroindustrial S/A. 
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 Os dados da Tabela 3 variam entre as empresas produtoras e, principalmente, em 

função dos mercados de destinos, uma vez que algumas agroindústrias estão produzindo para 

mercados altamente exigentes em termos de qualidade do produto e também em faixas 

específicas de peso, o que acarreta conversões alimentares variáveis. Isso demonstra que, 

embora a conversão alimentar seja importante indicador de produtividade, algumas empresas 

estão abdicando dos melhores índices para atender a nichos de mercados que demandam 

produtos diferenciados. 

 As taxas de crescimento da avicultura de corte brasileira, observadas no período de 

1989 a 2009, estão baseadas em quatro pilares principais. 

 O primeiro deles, como exposto na Tabela 2, refere-se ao custo de produção do frango 

brasileiro, que é um dos mais competitivos no mundo. A competitividade é consequência da 

conjugação das vantagens comparativas e competitivas, sendo as primeiras originadas da 

dotação dos recursos naturais e especialização do trabalho, ao passo que a segunda advém da 

eficiência organizacional e do ambiente econômico (COSTA & WAQUIL, 1999). 

 Brum & Wedekin (2002) afirmam que as vantagens competitivas são edificadas e 

pautadas na maior produtividade dos fatores de produção, e que a competitividade é fator 

determinante para o sucesso dos clusters, conceito muito apropriado para a avicultura de corte 

brasileira. 

 De fato, o Brasil apresenta tanto vantagens competitivas como comparativas, 

favoráveis ao sucesso da avicultura de corte. Como vantagens competitivas destacam-se: 

mão-de-obra barata, subsídios fiscais para implantação de grandes projetos agropecuários e, 

principalmente, a produção organizada em grandes integrações verticalizadas, o que permite a 

rápida adoção de tecnologia, a economia de escala, a diminuição dos riscos da atividade e 

redução de custos (MENEGHELLO et al., 1999). Como vantagens comparativas destacam-se 

as grandes extensões de terra agricultáveis e clima propício para produção de matérias-primas 

para rações, entre outras. 

 O segundo pilar, no qual se justifica a elevada taxa de crescimento da avicultura de 

corte brasileira, é a evolução constante e rápida do consumo interno e externo de carne de 

frango (Tabelas 4 e 5), impulsionado pelo preço de venda atrativo, apelo de carne saudável e 

o desenvolvimento de novos produtos (cortes diferenciados, temperados, defumados, cozidos 

e embutidos). 

 Mendes et al. (2004) citam que o consumo de carne de frango teve um aumento 

significativo, porém, a mudança no hábito alimentar do brasileiro, habituado a comer carne 
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bovina, foi um desafio do setor avícola por meio de diversos órgãos ligados à avicultura, 

criando mecanismos que fizeram o consumidor voltar-se para a carne de frango. 

 

Tabela 4 - Consumo brasileiro de carne de frango (kg/hab/ano), no período de 1989 a 2006 
 

Ano 
Consumo 

(kg/habitante) 
Variação (%) Ano 

Consumo 
(kg/habitante) 

Variação 
(%) 

1989 12,73 - 1998 26,31 10,41 

1990 13,60 6,83 1999 29,14 2,13 

1991 14,96 10,17 2000 29,91 2,64 

1992 15,74 5,21 2001 31,82 6,39 

1993 17,87 13,53 2002 33,81 9,41 

1994 19,06 6,66 2003 33,34 -1,4 

1995 23,21 21,77 2004 33,89 1,65 

1996 22,05 -4,97 2005 35,48 4,69 

1997 23,83 8,07 2006 35,68 0,56 
Fonte: ABEF (2009). 
 

 Os planos econômicos dos governos brasileiros contribuíram para a mudança desse 

hábito. A partir de 1986, tanto o Plano Cruzado como os Planos Bresser, Verão e Brasil Novo 

estipularam a contenção de preços de carne bovina, fazendo com que o bovinocultor 

mantivesse o boi no pasto e, consequentemente, o consumidor optou pelo frango, que passou 

a ter custo inferior em relação às outras carnes (LACERDA et al., 2003). 

 Observa-se na Tabela 4 que o consumo que carne de aves passou de 12,73 

(kg/habitante/ano) em 1989 para 35,68 (kg/habitante/ano) em 2006, portanto uma variação de 

180% no período, justificado também pelo aumento da agroindustrialização bem como da 

credibilidade deste produto no mercado nacional e internacional. 

 Na Tabela 5, verifica-se que este aumento de consumo não está condicionado apenas 

ao mercado nacional, visto que os grandes países produtores passaram a ser também 

importantes consumidores: nos Estados Unidos houve aumento de 21,15%, China 12,69%, 

União Europeia 8,01%, Brasil 39,33% e México 45,53%, no período de 2000 a 2007.Verifica-

se, assim, que devido ao aumento significativo do consumo de carne de frango no mundo faz 

com que este mercado consiga garantir crescimento vertiginoso se comparado a outros setores 

da economia. 
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Tabela 5 - Consumo mundial (mil toneladas) de carne de frango nos principais países, de 2000 a 2007 
 

Ano E.U.A. China 
União 
Europeia 

Brasil México Mundo 

2000 11.474 9.393 6.934 5.110 2.163 49.360 

2001 11.558 9.237 7.359 5.341 2.311 50.854 
2002 12.270 9.556 7.417 5.873 2.424 52.846 

2003 12.540 9.963 7.312 5.742 2.627 52.903 

2004 13.081 9.931 7.280 5.992 2.713 54.172 

2005 13.428 10.088 7.503 6.612 2.871 57.339 

2006* 13.817 10.370 7.405 6.622 3.010 58.888 
2007** 13.901 10.585 7.490 7.120 3.148 59.744 

Fonte: ABEF (2009). 
* Preliminar. 
** Previsão. 
 

 O terceiro pilar de sustentação da avicultura de corte brasileira centra no fato de o país 

possuir um ótimo status sanitário o que permite excelentes índices zootécnicos e quebra de 

barreiras sanitárias impostas pelos países importadores. 

 Este fator é importante, visto que o mercado doméstico não garante demanda 

suficiente para dar sustentabilidade ao mercado de avicultura no país, sendo necessária a 

internacionalização sustentada por vários fatores socioeconômico e ambiental predominantes 

no Brasil. Por outro lado, verifica-se a forte adoção de tecnologias bem como constante 

investimento em P&D, buscando melhores indicadores de produção garantindo a 

credibilidade do produto final em todos os mercados consumidores. 

 O quarto pilar é a ampliação do mercado externo com base nos três pilares relatados 

anteriormente (competitividade; aumento de consumo interno e externo e status sanitário). Na 

Tabela 6, pode-se observar a evolução quantitativa de exportação da carne de frango 

brasileira. 
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Tabela 6 - Exportação brasileira de carne de frango, em toneladas, no período de 1989 a 2009. 
 

Ano Volume (toneladas) Ano Volume (toneladas) 

1989 243.891 2000 916.094 

1990 299.218 2001 1.265.88 

1991 321.700 2002 1.624.88 

1992 371.719 2003 1.959.77 
1993 433.498 2004 2.469.69 

1994 481.029 2005 2.845.94 

1995 428.988 2006 2.713.00 

1996 568.795 2007 3.286.77 

1997 649.357 2008 3.645.50 
1998 612.447 2009** 2.715,60 

1999* 776.359   
Fonte: ABEF (2009). 
* a partir de 1999 estão computadas as exportações de industrializados. 
** dados até setembro de 2009. 
 

 Observa-se uma taxa de variação no volume exportado de 151,11% no período de 

1989 a 1998, sendo que neste período não se consideravam os produtos industrializados, no 

período de 1999 a setembro de 2009; aproximadamente 10 anos depois verifica-se uma 

variação nas exportações em 249,78%, o que comprova o forte crescimento deste setor 

durante estes últimos 20 anos, mostrado a importância da formação dos complexos 

agroindustriais como fatores responsáveis por esta evolução. 

 Estes dados permitem analisar o crescimento da cadeia produtiva de aves, visto a 

adoção de modelos de integração e cooperação, vinculados à viabilidade de produção no país, 

sendo estes modelos responsáveis pela melhoria da qualidade dos produtos, bem como pelo 

ganho de escala e competitividade do setor no mercado mundial. Importa compreender as 

razões das relações contratuais existente neste modelo de produção, por se entender que a 

sustentação deste mercado se dará em função da eficiência cooperativa destes contratos, que, 

uma vez rompidos, poderão comprometer todo o processo produtivo, bem como ofuscar a 

credibilidade do modelo adotado. 

 

2.2 Caracterização e Modelo de Produção de Aves de Corte no Brasil: A Aplicação do 
Conceito Agricluster 

 

 Cluster, conceito criado pelo norte-americano Michael Porter, significa uma 

concentração de empresas e instituições que geram capacidade de inovação e conhecimento, 

favorecendo a construção de vantagens competitivas. 
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Pode ser definido como nicho de mercado que tem a capacidade de abrigar um 
negócio de grande porte e gerar num determinado local uma cadeia produtiva que 
lhe dê sustentação, como pequenos e médios negócios que lhe forneçam matérias-
primas, redes de prestação de serviços, associações e entidades de apoio, institutos 
de pesquisa e universidades (MENEGHETI, 2003, p.23). 

 

 Segundo Dias (2003), na avicultura, apenas a palavra agricluster é recente, pois a sua 

existência no Brasil é bem antiga. Na avicultura e suinocultura, em meados de 1950, 

instituíram-se no oeste de Santa Catarina e do Paraná os agriclusters do frango e suíno. 

 Atualmente, na produção de aves no Brasil, a aplicação do conceito de agricluster ao 

agronegócio tem representado a interiorização do desenvolvimento pela iniciativa privada, 

com as indústrias sendo atraídas pelos locais de produção de matérias-primas para aperfeiçoar 

seus custos. 

 De acordo com França (2000), a base técnica do processo produtivo da avicultura de 

corte tem passado por transformações importantes, tornando-se cada vez mais intensivo o uso 

de inovações tecnológicas modernas, cuja intenção é melhorar os índices de produtividade, 

bem como a maximização da utilização da estrutura física das propriedades. 

 Fernandes Filho & Queiroz (2002) confirmam este processo se comparado com a 

evolução da biotecnologia nas áreas de genética e nutrição das aves. Neste sentido a crescente 

busca de estratégias competitivas pelas empresas integradoras, estão a todo o momento 

buscando alternativas que garantam os ganhos de escala na redução dos custos de produção e 

de transação e a elevação da produtividade. 

 Estas mudanças na característica do sistema de produção vêm sendo testadas e 

aprimoradas constantemente, podendo ser visualizadas na prática na região sudoeste de goiás, 

que é conhecida como o novo modelo de integração. 

 

2.2.1 Características do Sistema de Integração e a Introdução ao Novo modelo 

 

 No início dos anos 60, a avicultura de corte brasileira se agrega ao caráter industrial, 

baseada em um modelo de produção que consistia na integração, sempre identificado como o 

pequeno produtor versus grande agroindústria, com uso intensivo de inovações tecnológicas 

modernas se comparada ao modelo que atualmente se observa na região sul do país. A 

produção de carne de frango, até então, era realizada de forma artesanal, com baixa utilização 

das tecnologias modernas, e estava disseminada por todo o país (MENDES et al., 2004). 

 A região sul do Brasil, constituída pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

tem, desde o final do século XIX e das primeiras décadas do século XX, se constituído como 
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um dos maiores pólos de frigorificação de carne avícola e suinícola do Brasil. Empreendidas  

por pequenos projetos industriais, as empresas como Perdigão, Sadia, Chapecó, Avipal, 

Frangosul, Aurora, entre outras, intensificaram o processo de modernização tecnológica que 

propiciou a inserção competitiva do Brasil no mercado mundial de proteínas animais, o que 

proporcionou a sua melhor posição no ranking de produção de países como Holanda, EUA e 

França, que necessitam regularmente de subsídios para competir no mercado internacional 

(ESPÍNDOLA, 2002). 

 Este visível crescimento foi impulsionado pelo 2º Plano Nacional de 

Desenvolvimento, em 1974. O Governo militar procurou intensificar o crescimento da 

economia nacional priorizando alguns segmentos tidos como estratégicos: o desenvolvimento 

dos setores de insumos e de bens de capital, a modernização e reorganização de certas 

agroindústrias (carnes, cana-de-açúcar e soja), abertura de novos campos de exportações de 

manufaturados e o desenvolvimento tecnológico e industrial (LACERDA et al., 2003). 

 
Nos anos 70, ocorreram intensos investimentos nos setores de produção de aves, 
suínos e soja. No segmento de aves houve a instalação de 80 firmas abatedoras de 
aves, sendo 32 em São Paulo, 04 em Minas Gerais, 08 no Paraná, 09 em Santa 
Catarina e 13 no Rio Grande do Sul e as outras 14 nos demais estados brasileiros, 
sendo que 40 % dos novos abatedouros estavam localizados na região sul (RIZZI, 
1993, p.32). 

 

 Dentre as características do modelo de produção que começava a se disseminar no 

mercado brasileiro, destacava-se o maior número de pequenos produtores integrados; uso de 

mão-de-obra familiar no processo produtivo integrado; produtores integrados preocupados 

com a geração de emprego para os membros da própria família (como fonte de renda); 

exigência da integradora de que os produtores tivessem um sistema de produção 

diversificado), o que poderia sustentabilizar a oferta regional de matérias-primas, que seria a 

base de produção de ração para a engorda das aves, e assim poderia amenizar a dependência 

de renda advinda da integração: Outra característica visível deste modelo é alta dependência 

de assistência técnica da integradora; alta dependência financeira e tecnológica dos integrados 

em relação às empresas integradoras; baixa capacidade de alojamento dos aviários; frágil 

capacidade de organização e representação dos produtores integrados; baixo nível de 

automação nos aviários; e elevada heterogeneidade tecnológica (FERNANDES FILHO & 

QUEIROZ, 2002). 

 Fernandes Filho & Queiroz (2002, p. 25) afirmam que as principais diferenças entre 

estes dois modelos se referem: 
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Ao tipo de produtor integrado (médio/grande produtor); ao grau de heterogeneidade 
da base técnica de produção; ao número de produtores integrados por 
estabelecimento agroindustrial (menor) e, portanto, do menor número de contratos; 
ao número de aves confinadas por produtor (maior); ao nível de automação dos 
aviários; ao uso de mão-de-obra assalariada; e às exigências mínimas de aporte de 
capital para se tornar integrado. 

 

 Este novo modelo, como mencionado anteriormente, é resultante de processo de 

transformação e adaptação do modelo tradicional de integração de avicultura de corte 

brasileira. Várias das características modernas, referentes à utilização de inovações 

tecnológicas, como automação de alimentação, uso de equipamentos de climatização e 

instalações maiores podem ser observadas, embora de maneira parcial, no modelo tradicional 

de integração. 

 Helfand & Resende (1998) observaram que tem ocorrido uma migração da produção 

de aves e suínos da região Sul para a região Centro-Oeste, Saboya (2001) também confirmou 

esta tendência, para o autor, 100% dessas empresas são grandes e trabalham com o sistema de 

produção através da integração. Outros pontos importantes que devem ser destacados neste 

processo migratório são os aspectos ambientais das regiões procuradas e incentivos fiscais dos 

governos estaduais e municipais. 

 Há uma região no Brasil que se destaca na implantação deste novo modelo de 

produção vinculado ao conceito de integração vertical de produção, sendo a região do 

Sudoeste de Goiás, no Município de Rio Verde, onde, desde 1998, foi implantado o Projeto 

Buriti1, para produção de aves e suínos, torando-se referência de produção no Brasil e no 

mundo. 

 Dentre as vantagens da região Centro-Oeste descrito por Falcão & Medeiros (2001, 

p.21) destacam-se: 

 
a) a infraestrutura, constituída por uma topografia plana a levemente ondulada, 
facilitando a manutenção de estradas, permitindo o tráfego de grandes caminhões e o 
programa governamental para eletrificação rural; b) condições climáticas favoráveis, 
apresentando uma altitude de 800 m, baixa amplitude térmica e regime 
pluviométrico definido e; c) meio-ambiente e estrutura fundiária, permitindo 
vantagens sanitárias pela ausência de atividade similar de grande porte, 
disponibilidade de recursos hídricos e áreas para distribuição benéfica dos dejetos. 

 

                                                 
1
Projeto Buriti, que foi implantado em Rio Verde a partir de 1998 e iniciou suas atividades em 2000. Este 

projeto apresentou números nunca antes vistos em termos da avicultura de corte nacional. Foram investidos R$ 
923.343.075,28(valor atualizado com base no IGP-DI, base junho de 2010). Com esse volume de recursos foram 
construídas as unidades da agroindústria e de produção animal. O projeto incluiu ainda um quarentenário e um 
centro de difusão genética, somando no total uma área de 1.501.650 m2. Segundo a Perdigão (2001a) quando o 
Projeto Buriti entrou em pleno funcionamento significou um aumento de 50% na sua capacidade de produção, 
que era 290.800 toneladas de frigorificados de aves/ano, capacidade de 1998 (FRANÇA, 2000, p. 25). 
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 A implantação do “Projeto Buriti”, por exemplo, foi planejado e executado, visto a 

consolidação desta região com características de sustentabilidade ao setor agroindustrial; por 

outro lado observou-se que os produtores da região se enquadravamneste novo modelo de 

produção, que contou ainda com as participações públicas em níveis federal, estadual e 

municipal, através de incentivos, financiamentos e concessões associado à disposição de uma 

grande empresa em investir em um projeto de grande porte. Para tanto, observa-se que o 

crescimento do setor no Brasil, bem como a implantação de novos modelos de produção, 

somente se viabilizarão se houver intervenções via investimento do Estado, sendo esta 

característica fundamentada nos dados apresentados no próximo tópico. 

 

2.3 Políticas de Incentivos para a Avicultura 

 

 A intervenção do Estado na economia é uma situação muito discutida entre as 

correntes de pensamento socialista e capitalista. Como nosso objetivo não é abrir essa 

discussão de caráter teórico, a proposta neste tópico será demonstrar a importância do Estado 

como agente intervencionista, com compromisso básico de gerar crescimento econômico e 

bem-estar social correlacionado ao processo de desenvolvimento regional. 

 Segundo Amadeo (1992), Keynes entendia a ação coletiva do Estado enquanto 

regulador do investimento uma condição para a sobrevivência do capitalismo. Em sua 

principal obra, a Teoria Geral, ele propunha, de forma sistemática, que o Estado seria o 

grande responsável pelo investimento como forma de tirar a Inglaterra, e o próprio mundo 

capitalista, do desemprego e da recessão. 

 
A grande inovação keynesiana nesse ponto foi fazer com que a interferência do 
Estado nos mecanismos de mercado passasse a ser vista como necessária, não de um 
ponto de vista moral, mas a partir de um raciocínio estritamente econômico. A 
característica básica do funcionamento da economia capitalista, tal como visto na 
Teoria Geral, é a ausência de mecanismos automáticos que mantenham a demanda 
efetiva no nível suficiente para o pleno emprego (FRANÇA, 2006, p. 15). 

 

 Para Keynes, segundo Versiani (1986), não existem, a partir da experiência, 

evidências claras de que a política de investimento socialmente vantajosa coincida com mais 

lucrativa do mercado. Nesse sentido, observa-se o desejo social de que a intervenção do 

Estado na economia seja necessária, uma vez que a clássica mão invisível2 seria ineficaz no 

                                                 
2 Mão invisível – Conceito desenvolvido por Adam Smith em seu livro “A Riqueza das Nações”, significando 
uma coordenação invisível que assegura a consistência dos planos individuais numa sociedade onde predomina 
um sistema de mercado. Esta questão foi entendida como as condições do equilíbrio geral, foram retomadas por 
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estabelecimento de equilíbrio entre as partes, sendo este um aspecto fundamental da economia 

capitalista. 

 Para Versiani (1986), sempre que o Estado identificar que o setor privado não irá 

conseguir promover o crescimento e desenvolvimento com iniciativas próprias, o mesmo 

deverá intervir através de política de crédito e criação de infraestrutura básica que consigam 

sustentabilizar os setores da economia. 

 Para França (2006, p.16), “quando se analisa a quantidade de investimentos que foram 

direcionados para o Centro-Oeste, desde a década de 70 até momento recente com a 

construção do novo modelo de produção de frangos de corte, percebe-se a participação ativa 

do Estado, através de financiamentos, incentivos e concessões”. 

 De um lado Keynes explica a importância do Estado no financiamento do 

investimento, de outro Schumpeter (1982) que se preocupa em analisar o perfil de quem 

recebe esse recurso. 

 Para Schumpeter (1982), citado por França (2006, p.17), 

 
Ninguém, além do empresário, precisa de crédito e que o crédito serve ao 
desenvolvimento industrial. Citou ainda que o empresário deve não apenas devolver 
o crédito ao financiador, mas deve também devolver economicamente as 
mercadorias ao reservatório de bens, o equivalente aos meios produtivos 
emprestados; ou deve, em última instância, cumprir a condição com a qual os bens 
podem normalmente ser retirados da corrente social.  

 

 Dessa forma, segundo Schumpeter (1984), há a necessidade da construção de um 

pacote de assistência que promovam o desenvolvimento de inovações tecnológicas capazes de 

prover o crescimento da economia, sendo ainda necessárias políticas expansionista atribuídas 

à liberação de crédito de longo prazo o que possibilita a viabilização da construção de novos  

métodos de produção e/ou em novos produtos, base da impulsão para o desenvolvimento 

econômico. 

 De acordo com França (2006), esta mudança de concepção do papel do Estado é 

conhecida com visão schumpeteriana de desenvolvimento econômico, sendo uma das mais 

importantes transformações assumidas pelo Estado, cabendo a ele a responsabilidade de 

criação de órgãos e institutos que incentivem o investimento industrial e ao mesmo tempo 

contribuam com a indústria privada no processo de planejar, estimular e promover de forma 

organizada o desenvolvimento econômico nacional. 

 

                                                                                                                                                         
Leon Waras (1837-1910), no final do século passado, por Arrow (1921) e Debreu (1921) (SANDRONI, 2008, 
p.365). 
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Fazendo uma análise da obra dos dois economistas, Amadeo (1992) concluiu o 
seguinte: Keynes estava fundamentalmente interessado no investimento como 
determinante da demanda efetiva, enquanto Schumpeter o encarava essencialmente 
como determinante da taxa de progresso tecnológico. No argumento de Keynes, a 
situação normal era que a atividade de investimento, quando deixada somente ao 
discernimento dos agentes individuais, poderia agir como obstáculo à prosperidade, 
enquanto para Schumpeter poderia agir em situações normais como um mecanismo 
promotor de prosperidade (AMADEO, 1992, p.77). 

 

 A observação de Carvalho (1988) sobre a teoria proposta por Keynes é que a análise 

de curto prazo as expectativas estão em função do preço, já quando a análise parte do 

pressuposto de longo prazo as expectativas são feitas em função de retornos, justamente pelo 

fato de se entender que investimentos de longo prazo ampliam a exposição ao risco; neste 

sentido, Keynes e Schumpeter concordam quanto ao fator presente da variável incerteza no 

investimento, perfazendo a necessidade de parceria entre o Estado e o setor privado. 

 Analisando do ponto de vista do Estado, esse comportamento intervencionista seria 

justificado pela condição de aumento da taxa de emprego, por se perceber o aumento da 

capacidade produtiva a partir de novas tecnologias viabilizada através de parcerias público-

privadas. 

 Segundo França (2006, p. 31), “dessa forma, na construção do investimento de longo 

prazo a oferta dos recursos fica, em sua maioria, por conta do poder público (federal, estadual 

e municipal), enquanto que a procura de lucro e a devolução dos recursos emprestados, 

conforme os combinados ficam por conta do setor privado”. 

 

2.3.1 Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Avicultura na Região Centro-Oeste 

 

 Para Pereira (2001), o processo de modernização da agricultura representou grande 

avanço do modelo de desenvolvimento regional, sendo este identificado através da 

incorporação de equipamentos mecânicos tecnologicamente avançados e de insumos de 

origem industrial. 

 As pesquisas realizadas pelo IPEA/IBGE/Nesur-IE/UNICAMP (1999), identificaram 

que a região Centro-Oeste é um exemplo típicode fronteiraagrícola,umavezque é visível a 

participação do Estado3, como base de transformação dos processos produtivos consolidando 

                                                 
3O espaço do mercado para a consolidação do complexo agroindustrial só foi possível graças a uma política 
expansionista, que aumentou a demanda por insumos modernos. O principal mecanismo de articulação do 
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nesta região com características de produção agroindustrial tecnologicamente avançada se 

comparada a outras regiões do país. Destaca-se ainda que o Estado foi o grande responsável, 

no processo de ocupação, bem como da transformação produtiva recente do Centro-Oeste. 

 De acordo com França (2006, p.21): 

 
Os investimentos em infraestrutura de transporte, energia e armazenagem, as 
políticas de crédito rural subsidiado e de preços mínimos, os programas de 
colonização (PIC) e de incentivo à agropecuária, o programa de incentivo a frentes 
comerciais, a política de preço único de combustíveis para todo o território nacional 
e de preço subsidiado do óleo diesel (reduzindo os custos de transporte de cargas 
para a produção do interior e o custo do combustível para a mecanização rural), 
foram citados como exemplos importantes da participação pública. 

 

 Segundo Pereira (2001) e vários outros autores, a principal política específica que 

promoveu todo este processo de crescimento e desenvolvimento da região foi o 

POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento dos Cerrados). Programa instituído pelo 

Decreto nº 75.320 de 29.01.1975, tendo como seu principal objetivo a caracterização e ou 

classificação das regiões em polos de desenvolvimento. Nesse sentido foi realizado junto à 

região do Centro-Oeste e Oeste de Minas Gerais, a concepção de sub-regiões e ou áreas que 

eram dotadas de infraestrutura e que oportunizavam maior potencial para a expansão 

agropecuária. 

 O POLOCENTRO apresentava como meta a modernização das atividades 

agropecuárias no Centro-Oeste e Oeste de Minas Gerais. Para Gonçalves (1999), este 

programa intensificou os investimentos em infraestrutura através de construção de estradas e 

abastecimento de energia elétrica, apoiou a construção de armazéns, incentivou a pesquisa 

agropecuária, prestou assistência técnica e, principalmente, facilitou o acesso ao crédito. 

 
Era pretensão do POLOCENTRO4 incorporar ao processo produtivo da 
agropecuária, no período de 1975/79, cerca de 3,7 milhões de hectares de cerrados, 
dos quais 1,8 milhões com lavouras, 1,2 milhões com pecuária e 0,7 milhões com 
florestamento/reflorestamento. Para isso foram definidas 12 áreas de atuação, sendo 
três em Minas Gerais e nove no Centro-Oeste. Em Goiás foram selecionadas duas 
regiões: Piranhas e Rio Verde (FRANÇA, 2006, p. 22). 

 

                                                                                                                                                         
Estado para atender os interesses agroindustriais foi a concessão de crédito a taxas de juros negativas, além de 
outras condições favoráveis de financiamento (prazos e carências elásticas). No ramo da pecuária, as indústrias 
frigoríficas, de laticínios e avicultura (ramos caracterizados por maior concentração e integração de capitais) são, 
de longe, os grandes beneficiários do crédito de comercialização rural (FRANÇA, 2000, p. 82). 
4Analisando os projetos desse programa, Mueller (1990) comentou que foram aprovados 3.373 projetos, durante 
a sua duração, num montante aproximado de US$ 600 milhões, ficando o Centro-Oeste com 71,3 % do número e 
74,1 % do valor total dos projetos. Em Goiás, especificamente nas áreas de Piranhas e Rio Verde, foram 
recebidos 38,1 % dos projetos aprovados para o Centro-Oeste. 
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 De acordo com Kageyama (1990), na década de 1970, a agricultura, em particular, 

através do processo de modernização, induziu mudanças na base técnica da produção, e 

conjuntamente, aumentou o vínculo produtivo com as indústrias a montante e a jusante. Este 

processo só foi possível uma vez que se entendeu, que a agricultura não mais se sustentava no 

moldes de produção independente, se fazendo necessário a consolidação da cadeia produtiva, 

através de incentivos de implantação das indústrias de bens de capital para a agricultura, bem 

como a viabilização de implantação de indústrias processadoras de matérias-primas de origem 

agrícola. 

 Compreendendo-se essas transformações através da maior participação do Estado, 

observou-se uma grande diferença na intervenção dos governos estadual e federal nas últimas 

décadas. Até a década de setenta, a participação do estado através de liberação de recursos 

públicos federais impulsionou o processo de crescimento e desenvolvimento desta região: já 

na década de 80, os governos estaduais passam a agir de forma estratégica, porém individuais 

promovendo políticas próprias de atração de investimento para seus estados. 

 De acordo com França (2006, p. 23), “tendo em vista a redução do papel do Estado 

como articulador de políticas regionais, a partir de 1984, essas políticas passaram a mudar de 

perspectiva. Passaram a ser efetuadas por meio da constituição de programas de cunho 

eminentemente regional, voltados à atração de indústrias, ancorados em subsídios, incentivos 

fiscais e financeiros, mas desarticulados com um projeto nacional”. 

 Como previsto na Constituição de 1988, a participação de estados e municípios na 

receita tributária federal foi aumentada permitindo dentro de parâmetros definidos, na 

legislação vigente, conceder aos governos estaduais e municipais concessões envolvendo o 

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Neste sentido, Paschoal (2001) 

verificou que esta política fiscal expansionista através de concessões tributárias estaduais e 

municipais passou a ser utilizada como instrumento de atração de novos investimentos para as 

regiões, porém já previa as chamadas guerras fiscais entre os Estados. 

 
Neste cenário nasceu o complexo agroindustrial perdigão que foi instalado em Rio 
Verde, em 1998, após uma acirrada disputa entre Minas Gerais e Goiás, 
manifestando esse momento novo onde os estados tentavam incentivar seu 
crescimento às suas próprias custas, descolados de um projeto nacional (FRANÇA, 
2006, p.24). 

 

 De acordo com Pereira (1999), a concessão de ICMS, como era previsto pela 

constituição se tornou, neste caso, uma moda de troca. O Estado de Goiás entendeu este 

processo e fez possivelmente uma maior oferta se comparado ao Estado de Minas Gerais. Por 
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outro lado, menciona que este não foi o maior fator de atração, mas foi imprescindível, na 

decisão final da Perdigão. 

 Falcão & Medeiros (2001) verificaram que na esfera municipal houve incentivos ficais 

como: isenção de IPTU e o ISS por 15 anos; isenção de taxa de licença para localização, 

funcionamento e execução de obras por 15 anos. 

 França (2006) apresenta em sua tese dados que caracterizam a expressiva participação 

pública federal, através dos recursos oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), mas o que realmente teve maior relevância foi à utilização de 

recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)5, a taxas de juros 

reduzidas como incentivo de desenvolvimento da região Centro-Oeste, fator inexistente no 

Estado de Minas. 

 

2.3.2 O Estado e a Evolução da Produção de Aves de Corte sob a Ótica do Contrato de 
Integração no Município de Rio Verde - Goiás 

 

 Verificou-se, através da teoria proposta por Keynes e Schumpeter, a importância da 

participação do Estado no processo de crescimento e desenvolvimento de determinada região, 

neste sentido caracteriza-se neste tópico, através de dados quantitativos, o esforço de todas as 

esferas de governo com o objetivo de consolidar a implantação da agroindústria perdigão no 

Município de Rio Verde - GO, o que originou a implantação do modelo de produção 

sustentado através do sistema de integração vertical. 

 A política expansionista, através do crédito patrocinado pelo Estado, possibilitou a 

integração, entre a propriedade territorial, o capital industrial e o “grande capital”, esta 

iniciativa resultou no movimento de integração de capitais no complexo agroindustrial, em 

que o agente integrador por excelência é o Estado, quando assume o papel de “grande 

capitalista” financeiro (DELGADO, 1985). 

 A disponibilidade de recursos públicos a partir do Sistema Nacional de Crédito Rural 

(SNCR), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Fundo 

Constitucional para financiamento do Centro-Oeste (FCO) foi à base de sustentação do 

                                                 
5 A constituição de 1988 destinou parte do produto da arrecadação dos impostos sobre venda e proventos de 
qualquer natureza e sobre produtos industrializados para aplicação em programas de financiamento ao setor 
produtivo das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Ao distribuir a fatia da arrecadação tributária para as 
regiões mais carentes, a União propiciou a criação dos fundos constitucionais de financiamento, entre os quais 
FCO, que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região Centro-Oeste, 
mediante a execução de programas de financiamento às atividades produtivas dos setores agropecuário, 
industrial, agroindustrial, mineral, de turismo, comércio e serviços (FCO, 2002, p. 4). 



 51

processo produtivo instalado, bem como estratégicos para investigar o direcionamento de 

recursos para a implantação do complexo agroindustrial Perdigão na região. 

 Verifica-se, na Tabela 7, a contribuição financeira do BNDES e do FCO, sendo estas 

instituições responsáveis por 51,6% do total dos recursos disponibilizados para a implantação 

do complexo. Analisando este montante de recurso, verifica-se o tamanho da participação 

pública federal na implantação da indústria. 

 

Tabela 7 - Origem e montante dos recursos (R$) disponibilizados para implantação do Projeto Buriti (Rio 
Verde-GO), a partir de 1998  

 

Origem  Valor (R$) TOTAL (%) 

BNDES  278.126.338,76  30,1 

FCO  178.425.698,46  19,3 

BNDES + FCO 466.791.038,06  51,6 

Complexo Perdigão 923.343.075,28  100 
Fonte: França (2006). Valores atualizados pelo IGP-DI, base junho 2010. 
 

 De acordo com França (2006), a participação pública federal foi de grande 

importância, porém não se restringe apenas a esta contribuição do Estado, houve também 

participação efetiva dos governos estadual e municipal, através de acordo firmado pelo 

Protocolo de Intenções celebrado em 1996. Neste protocolo os governos estadual e municipal 

e a própria Perdigão, através de seus dirigentes, assumiram vários compromissos para 

viabilização do Projeto Industrial. 

 Principais incentivos do Governo Estadual (França, 2006, p.32): 

 
1- Construção de um anel viário; 
2- Trevos de acesso a todas as granjas;  
3- Água até o local da agroindústria; 
4- Venda de uma área de 200 ha ao preço equivalente a 10% do menor valor  
     praticado pelo mercado: 
5- Financiamento de 70% do ICMS a partir de recursos do FOMENTAR; 
6- Energia elétrica no local da agroindústria (sem ônus) e a preço de custo de  
     FURNAS, acrescida dos devidos impostos, por um período de dois anos. 
 

 Observa o autor que todos os compromissos assumidos pelo Estado de Goiás foram 

cumpridos entre os anos de 1999 e 2000. Este valor e destinos podem ser visualizados na 

Tabela 8. 
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Tabela 8 - Valores e destinos dos recursos estaduais utilizados na implantação do Projeto Buriti em Rio 
Verde, no período de 1999 a 2000 

 

Obras  Valor (R$) 

Sistema Integrado Perdigão – Aviários  10.869.136,25 

Sistema Integrado Perdigão – Fábrica de Ração – Implantação básica  1.502.465,11 

Sistema Integrado Perdigão – Revestimento Primário/Acessos  7.125.326,12 

Sistema Integrado Perdigão – Suínos – Implantação básica  8.989.826,13 

Sistema Integrado Perdigão – Aves – Implantação básica  6.989.463,22 

Total  35.476.216,83 
Fonte: França (2006). Valores atualizados pelo IGP-DI, base junho 2010. 
 

 Segundo França (2006, p.33), 

 
Quanto ao governo municipal, dentre as contribuições mais importantes estão a 
disponibilização de cinco áreas totalizando 1000 ha para construção das granjas da 
integradora, 2,5 ha para edificação da Sociedade esportiva e Recreativa Perdigão 
(SERP), três áreas totalizando 750 ha em um raio de 50 km para assentamento de 
famílias dos integrados responsáveis pela disseminação da cultura de integração na 
região, 150 lotes para construção de residências para os colaboradores, brita 
necessária para todas as construções, poços artesianos para todas as granjas, mudas 
de árvores para formação de barreiras de vento, retirada de lixo da integradora e 
infraestrutura de transporte coletivo para movimentação dos funcionários. Sendo que 
todos esses compromissos foram cumpridos pelo governo municipal. 

 

 Verifica-se uma grande parceria entre os Governos Estadual e municipal para a 

viabilização de terraplanagem para construção de todas das granjas. Outra iniciativa do Estado 

foi à parceria público/privada em um dos campi de pesquisa da Universidade de Rio Verde 

(FESURV), onde foi implantado um centro de pesquisa nas áreas de aves e suínos, constituído 

como “granja escola padrão de suínos e aves”, com objetivo de promover maior qualificação 

da de mão-de-obra, bem como o desenvolvimento de experimentos de pesquisas nas mais 

diversas áreas ligadas à cadeia produtiva de aves e suínos. Neste projeto houve uma grande 

participação financeira da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos – Ministério da Ciência 

e Tecnologia). 

 Verifica-se, através destas iniciativas, a importante participação do Estado como 

mecanismo de apoio ao desenvolvimento de determinada região, exemplo típico é a 

viabilização da implantação do complexo Perdigão no Município de Rio Verde. Considerando 

os totais dispostos para implantação deste complexo, na Tabela 9, é possível observar a 

diversificação da utilização dos recursos concedidos pelo Estado. 
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Tabela 9 - Destino e montantes dos recursos disponibilizados para investimento (R$), na  implantação do 
Complexo Perdigão (Rio Verde-GO), a partir de 1998. 

 

Destino  Valor (R$) Total (%) 

Perdigão – construção da agroindústria 671.522.236,57 72,73 

Produtores – construção das granjas  184.668.615,06 20,00 

Transporte – aquisição de caminhões  67.152.223,66 7,27 

Projeto Buriti  923.343.075,28 100 

Fonte: França (2006). Valores atualizados pelo IGP-DI, base junho 2010. 

 

 Segundo França (2006), do total destes recursos, coube à Perdigão destinar ao projeto 

R$ 379.037.962,1616, para a realização de investimentos fixo e capital de giro ao longo de 

um prazo de aproximadamente sete anos a contar da assinatura do Protocolo de intenções em 

1996. 

 Quanto aos aspectos relacionados às condições de acesso ao crédito durante a 

implantação do complexo, Fernandes Filho & Queiroz (2002) haviam argumentado que 

somente os médios e grandes foram beneficiados. Analisando este aspecto, Bernardes (2002) 

comentou que devido às exigências de garantias três vezes maior que o valor financiado, seria 

diminuída a participação do pequeno produtor no projeto, como demonstra na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Classificação dos produtores integrados da Perdigão, no município de Rio Verde- GO, 
estratificados conforme critério de enquadramento no Banco do Brasil, de acordo com o início das 
atividades, no período de 1970 a 2004 (%) 

 

Classificação do integrado 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2004 Total 

Mini  11,21 43,93 23,36 21,5 100 

Pequeno  5,56 27,78 - 66,67 100 

Médio/grande 4,76 9,52 - 85,71 100 

Fonte: França (2006). 

 

 Graziano da Silva (1993) comenta que esta é uma tendência em relação à estrutura 

produtiva a concentração e centralização de capitais na agropecuária nacional. Para o autor, 

dentre as características da modernização agropecuária no Brasil a exclusão do pequeno 

produtor é a mais marcante, seja considerando o tamanho dos produtores (médios e grandes), 

ou seja considerando a região do país (Centro-Sul). 
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 Entretanto, Gonçalves (1999) orienta que se houvesse políticas menos regressivas 

aumentariam as possibilidades de as pequenas propriedades se modernizarem e ampliar suas 

áreas permanecendo competitivas. Esta opção de política objetivaria a redução dos estímulos 

à continuidade do movimento concentrador de terra e de riqueza. 

 Analisando esta questão a partir de dados de aplicação de tecnologias poupadoras de 

mão-de-obra, Canever et al. (1998, p, 11) estimaram que de “30 a 40% dos atuais produtores 

integrados teriam que deixar a atividade, caso a densidade nos aviários passasse de 10 para 17 

aves/m2 quando da implantação efetiva da climatização”. A implantação desses sistemas, a 

exemplo de outros países, como nos Estados Unidos e na Europa, é gradual e irreversível, 

porém, a velocidade com que o sistema será adotado depende da relação custo/benefício para 

a agroindústria e para os produtores rurais. 

 Citaram ainda que: 

 
A introdução de tecnologias modernas em nível de manejo e de ambiência reduz a 
participação do custo da mão-de-obra sobre o custo do frango vivo, ou, dito de outra 
forma, tais tecnologias são poupadoras de mão-de-obra. Simulando o impacto do 
custo da mão-de-obra no custo de produção do frango [...], estima-se que quando o 
salário do trabalhador rural superar 1,5 salários mínimos (mais 63,25% de encargos 
trabalhistas) a produção de frangos em aviários climatizados torna-se mais 
econômica do que nos demais sistemas. Dessa forma, regiões que apresentam 
escassez e custos elevados da mão-de-obra rural, como no Estado de São Paulo e 
partes dos estados do Brasil-Central tenderão a adotar essa tecnologia com maior 
rapidez do que nas regiões de oferta de mão-de-obra mais elásticas (CANEVER et 
al., 1998, p.5). 

 

 Por outro lado, esta política do Estado com objetivo de maior concentração de capitais 

advindo das mudanças de perfis dos empreendimentos pode trazer consequências 

irreversíveis, segundo França & Pereira (2003), que observam a intensificação dos grandes 

movimentos migratórios para uma mesma região e o esvaziamento de outras a longo prazo, o 

que proporciona problemas sociais graves nas regiões desertas e nas regiões com grande 

densidade demográfica. Este crescimento desordenado das regiões onde a concentração do 

capital é visualizado no curto prazo, como regiões potenciais, mas que na realidade estas 

mesmas regiões sofreram por problemas estruturais e de consequência não calculadas no logo 

prazo. 

 Gonçalves (1999), analisando a estrutura agrária brasileira rotulou este padrão de 

crescimento de “pseudomorfose”, em que ele caracteriza esta mudança de perfil bem com da 

base técnica produtiva, como função de garantia da propriedade territorial nas mãos dos 

grandes capitais agrários. Este processo considerado sistema moderno vem a somar com o 

processo de exclusão, visto a dificuldade de o pequeno pré-estabelecer escala de produção. 
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 Enfim, observa-se que a participação do Estado é realmente importante no processo, 

principalmente sob o enfoque de liberação de crédito, uma vez que ficou claro através dos 

dados apresentados, a concentração na oferta do crédito para aquisição dos meios de 

produção, o que poderá impactar em todos os segmentos da economia que deveriam ter estas 

mesmas possibilidades de acesso ao crédito público. Neste sentido verifica-se que a 

implantação deste complexo é importante para a região, mas que merece atenção por se 

mostrar viável através da constituição de um modelo de produção que exclui os pequenos 

produtores em função de redução dos custos de produção e transação, estreitando assim seu 

raio de beneficiários. 

 

 

 



3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 A presente pesquisa de dissertação pode ser definida como uma pesquisa aplicada, 

explicativa e de caráter qualitativo. Tal definição constata-se pelo fato de ser esta uma 

pesquisa como possibilidade de gerar conhecimento para reflexões práticas de mercado, por 

buscar melhor entendimento sobre ocorrências de determinadas transações no campo do 

agronegócio sem focar a quantificação dos resultados, bem como de usos de modelos 

estatísticos. Neste sentido estruturou-se a pesquisa através de revisão bibliográfica e 

levantamento de dados primários sobre o tema abordado. 

 Para a realização da pesquisa e melhor entendimento sobre a temática, estruturou-se a 

sua execução em 5 partes, sendo: 

 

 1) Fundamentação Teórica: Com o objetivo de fundamentar a análise das relações 

contratuais existentes entre integrados e integradora, procurou-se utilizar a ótica das teorias da 

Nova Economia Institucional (NEI) e Economia dos Custos de Transação (ECT). A NEI foi 

fundamental para entendimento das razões de existência das organizações, considerando o 

ambiente institucional. A ECT apresentou ferramental teórico suficiente para dinamizar as 

análises das relações contratuais previstas na pesquisa, bem como definir através da aplicação 

das categorias analíticas a dependência ou não dos integrados ao sistema integrador. 

 

 2) Revisão bibliográfica sobre Avicultura de Corte: Pela necessidade de melhor 

compreensão da evolução deste setor no Brasil e região objeto de estudo, procurou-se, através 

de informações condizentes ao setor, caracterizar a evolução da avicultura de corte e sua 

expansão para o sudoeste de Goiás. Nesta etapa foi realizada busca de dados secundários em 

artigos; dissertações; teses e sites institucionais, bem com utilizou-se a base de dados 

anteriormente trabalhada em artigos elaborados como determinação disciplinares do programa 

de mestrado. 

 

 3) Definição de metodologia de análise das relações contratuais: Como o objetivo 

central deste trabalho é analisar a relação contratual existe no processo de produção de aves 

de corte com enfoque no sistema de integração vertical, utilizou-se a fundamentação teórica 

na ótica da NEI e ECT, bem como levantamento de dados primários junto aos produtores de 

aves de corte que estão situados do Município de Rio Verde – GO.  
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 4) Aplicação de questionário para busca dados primários: A aplicação se faz 

necessária, pois é uma ferramenta de pesquisa que possibilita o levantamento de dados 

primários junto aos produtores de aves de corte, determinando melhor entendimento sobre as 

relações contratuais existentes entre eles como integrados e a indústria como integradora. 

 O universo da população dos entrevistados apresenta 78 produtores, estando todos 

estes aptos a responderem os questionários uma vez que objetiva extrair informações 

condizentes com a relação contratual existente na produção de aves de corte. A amostra foi 

definida por conveniência, pois a pouca variabilidade na população, não sendo assim  

necessário o teste estatístico, entendendo que 40 entrevistados apresenta representatividade 

suficiente para a pesquisa, garantindo nível de confiança de 90%.  

 Para certificação da representatividade utilizou-se a equação: n = (N.no)/(N+no), onde 

N representa o tamanho da população e no primeira estimativa da amostra resultante da 

equação no = 1/(Eo)
2, (Eo = erro amostral), sendo assim possível definir com maior 

propriedade o tamanho da amostra. 

O questionário (apêndice) está estruturado com questões fechadas e abertas e 

subdividido em três etapas de informações: 1- Informações Sociais do Produtor; 2- 

Informações Socioeconômicas da Propriedade e 3- Informações do Modelo de Integração Sob 

a Ótica do Integrado. Este modelo de procedimento possibilitará melhor entendimento da 

realidade destas relações contratuais, situações estas que na literatura estudada não foi 

possível verificar. 

 Os questionários foram aplicados na forma presencial sendo alguns feitos na 

propriedade rural, mas grande parte feita em residências e escritório situados na cidade onde o 

produtor reside. Todas as entrevistas foram realizadas diretamente com o produtor-

proprietário da granja havendo assim maior confiabilidade nas informações coletadas. 

 

 5) Análise dos resultados: Etapa final do trabalho, momento de consolidação das 

informações coletadas, análise das mesmas e discussão com base na fundamentação teórica, 

como forma de responder aos objetivos propostos pela pesquisa comprovando ou não algumas 

indagações pré-estabelecidas durante a longa reflexão teórica apresentada. Através da 

aplicação dos conceitos de pressupostos comportamentais e dimensão das transações foi 

possível verificar o nível de dependência do integrado ao sistema integrador. 

 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A discussão dos resultados está dividida em duas partes: na primeira parte será 

realizada uma breve caracterização do modelo de integração implantado no Município de Rio 

Verde – GO, destacando a importância da inovação tecnológica deste modelo como garantia 

de redução de custos de transação em função de alta escala de produção por produtor 

integrado. 

 A segunda parte trata da análise das transações, sendo apresentada a definição do 

perfil social dos integrados e socioeconômico de sua propriedade: logo em seguida vem a 

análise do modelo de integração sob a ótica dos integrados considerando informações 

coletadas em pesquisa de campo e por fim tem-se análise sobre as principais cláusulas do 

contrato padrão de integração de produção de aves de corte, com o objetivo de identificar a 

possível dependência dos produtores ao setor industrial. 

 

4.1 Caracterização do Modelo de Integração de Aves de Corte no Município de Rio 
Verde - GO 

 

 O sistema de integração é fruto de um processo lento de evolução do modelo 

tradicional de integração da avicultura de corte brasileira, presente no Sul do país. Algumas 

das características do modelo implantado no Município de Rio Verde - GO condizem, 

particularmente com a utilização de inovações tecnológicas, como automação de alimentação, 

uso de equipamentos de climatização, módulos de confinamento de grande escala, entre 

outros, e que ainda são observadas, de maneira parcial, no modelo tradicional de integração. 

A grande diferença entre os dois modelos está na homogeneização destas características no 

conjunto de integrados de uma mesma planta industrial. 

 Dentre as principais mudanças deste modelo de integração, destaca-se o alto nível de 

automação dos aviários; o grande volume de aves confinadas por aviário/produtor integrado; a 

redução no número de produtores integrados para cada planta industrial e, dessa forma, do 

número de contratos estabelecidos pela agroindústria integradora; integrados com maior 

capacidade de alavancagem de financiamento em função do percentual generoso de terras, 

dadas como garantia hipotecária e aumento significativo nos custos de instalação de novos 

aviários (seja pela automação, seja pela ampliação no tamanho do aviário); melhores 

informações sobre o mercado pelos produtores; produtores que buscam alternativas de 

investimento (melhor retorno do capital investido e/ou simplesmente uma nova fonte de 
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renda); o uso predominante de mão de obra assalariada nos aviários; a re-espacialização das 

agroindústrias integradoras em função da necessidade de se localizar em regiões com 

abundância de matérias-primas e insumos; e a existência de concessão e incentivos fiscais 

necessários para a redução do risco de possíveis perdas financeiras com o investimento, sendo 

esta última característica discutida com mais propriedade no capítulo 2 deste trabalho e 

comprovada através de resultados de pesquisa de campo apresentado logo em seguida. 

 

4.1.1 Processo de Integração de Aves de Corte no Município de Rio Verde - GO 
 

 Observa-se que a essência da ideia do que vem a ser o processo de integração não 

muda, seja o integrado pequeno ou médio/grande produtor. Em qualquer dos modelos a 

integradora fornece ao integrado o pintinho de um dia, a ração para alimentação, a assistência 

técnica e o medicamento veterinário para os vários estágios de produção. O integrado se 

responsabiliza pela construção dos aviários e instalação dos respectivos equipamentos, de 

acordo com as determinações da integradora e instituições ambientais, e entrega o produto 

quando este estiver com o peso apropriado para o abate, seja para o mercado interno ou para 

exportação. 

 O pagamento ao integrado é realizado pela empresa integradora de acordo com 

indicadores técnicos constantes do contrato de integração celebrado entre as partes. A 

integradora, portanto, terceiriza a engorda das aves junto aos produtores integrados. 

 Os produtores denominados “integrados” possuem características distintas em cada 

região de integração. A diferenciação também faz parte do tipo de interesse da empresa 

integradora, ou seja, para cada região a aliança mercadológica passa a ter características 

peculiares que diferem um produtor de outro. Os mais antigos possuem entre um e dois 

aviários, de maneira semelhante ao processo de integração do Sul do país. Os mais modernos 

ou tecnologicamente avançados possuem o sistema de integração em núcleos. Entenda-se 

núcleo como o conjunto que possui quatro aviários/barracões com média de alojamentos de 

25.000 aves por aviário/barracão, totalizando 100.000 aves alojadas para a produção em um 

núcleo. 

 Os custos iniciais identificados para que os produtores possam a entrar no negócio, ou 

seja, possam vir a assinar um contrato de integração, residem na necessidade de adequação 

das exigências ambientais como o Licenciamento Ambiental Único (LAU), distância 

necessária de fábricas alimentícias, distância da área urbana e de outras criações ou até 

abandono da atividade com bovinos e suínos, de energia para adequação da rede elétrica às 
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necessidades dos aviários e de construção civil, como galpões no formato túnel, com forração 

da parte superior e que sejam de alvenaria. 

 Todos os aviários, além das adequações ambientais necessárias, devem possuir ainda 

fossa séptica para descarte de aves mortas, caixa d’água, silos de até 2.000 kg para cada 

aviário para alojamento de ração, que é distribuída pela empresa integradora, motores para 

controle em caso de falta de energia, cama de frango que deve ser inserida para forração da 

área onde serão alojados os frangos, que dependendo do barracão poderão ser necessárias 13 

toneladas, sistema de aquecimento que pode ser movido a gás ou a carvão, além, é claro, de 

comedouros e bebedouros automáticos. 

 A cama de frango ao final de cada período de 12 meses ou 6 lotes é retirada, podendo 

gerar até 140 toneladas, que pode ser vendida a um preço médio de R$70 reais/tonelada, 

dependendo da demanda deste produto, gerando desta forma mais uma opção de renda ao 

produtor integrado. A utilidade da cama de frango é servir como adubo para outras culturas 

agrícolas, de soja e milho, substituindo os fertilizantes químicos. 

 Quanto ao processo de alojamento dos frangos, a empresa integradora se 

responsabiliza por realizar planejamento de acompanhamento desde a fase inicial até a 

retirada. Como mencionado anteriormente, a fabricação e distribuição de ração é de 

responsabilidade da indústria que garante o abastecimento de três tipos de rações, uma para 

cada fase de desenvolvimento. 

 A fase inicial normalmente dura 8 dias, composta por vacinação e maior necessidade 

de assistência técnica. A fase intermediária ou de crescimento tem a duração de 20 dias e a 

fase final, normalmente de 8 dias, podendo variar de acordo com as necessidades da empresa 

integradora. Nesta fase o integrado passa a ter mais preocupação, pois há necessidade de 

administração da ração, de forma que o frango não ultrapasse nem o número de dias, nem o 

peso de abate, porque, a partir do 44º dia, os lucros do produtor começam a reduzir em função 

da lei dos rendimentos decrescente em que se observa que a conversão alimentar perde 

eficiência, ou seja, o animal deixa de ganhar peso na mesma velocidade que antes, e passa a 

consumir mais ração o que se torna prejuízo ao produtor. 

 Os investimentos necessários atualmente para construir um aviário levam em 

consideração a garantia hipotecária para o financiamento e o aval da empresa integradora. A 

garantia hipotecária leva em consideração a quantidade de terras que possui o produtor. Em 

média são necessários 100 hectares, além, é claro, do aval da empresa integradora, principal 

item a ser considerado na concessão do empréstimo. A maioria dos financiamentos é feita 

pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) por intermédio do Banco do Brasil.  
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 A exigência da instituição financeira, visando à melhor adimplência dos processos de 

financiamento, constitui duas contas para o produtor: uma para depósito dos valores 

correspondentes ao financiamento e outra para o depósito das receitas do produtor. Dessa 

forma, 60% são depositados para o cumprimento da dívida de financiamento e o restante, 

normalmente 40%, é depositado na conta do produtor. O produtor ainda é responsável pelo 

recolhimento do Funrural na entrega dos lotes à empresa integradora, que faz o recolhimento 

e desconta do produtor, conforme descrito em borderô entregue no momento do depósito em 

conta, normalmente realizado à vista, 10 dias após a entrega do lote à empresa integradora. 

 

4.1.2 Caracterização Social dos Produtores e Socioeconômica das Propriedades 
Integradas de Aves de Corte no Município de Rio Verde - GO 

 

 Neste tópico será definido, de acordo com dados da pesquisa de campo, o perfil social 

dos integrados de aves de corte, bem como as condições socioeconômicas de suas 

propriedades. 

 Verifica-se que os produtores participantes do processo de integração de avicultura de 

corte no município de Rio Verde se caracterizam como grupo seleto com condições 

semelhantes tanto nos aspectos econômicos como sociais. Identifica-se que estas condições 

são pertinentes quando visualizadas as determinações impostas pelo setor agroindustrial aos 

produtores interessados a se tornarem integrados neste novo modelo de integração vertical, 

que prioriza a alta capacidade de absorção de tecnologias, bem como condições de 

endividamentos propiciados pela condição de investimentos em inovações tecnológicas. 

 Para melhor compreensão destas características, apresenta-se na Tabela 11, o perfil 

social dos produtores de aves de corte do Município de Rio Verde. Uma das características 

marcantes deste perfil se dá em função do crescimento da participação da mulher como 

integrada ao processo produtivo, que hoje representa 15% dos produtores desta atividade, uma 

vez que em 2001, data marcada para início das atividades deste modelo na região, esta 

participação era de apenas 1% dos produtores.  
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Tabela 11 - Perfil social do integrado de aves de corte do Município de Rio Verde - GO 
 

Sexo  Produtores (%) 

Masculino 34 85 

Feminino 6 15 

      

Escala de Idade     

20 -30 9 22,5 

31-40 17 42,5 

41-50 11 27,5 

Acima de 50 3 7,5 

      

Escolaridade      

Fundamental  6 15 

Médio  17 42,5 

Técnico 11 27,5 

Tecnólogo 1 2,5 

Superior  4 10 

Pós-graduação 1 2,5 

      

Estado Civil      

Casado  36 90,0 

Solteiro 2 5,0 

Divorciado  1 2,5 

Viúvo 1 2,5 

      

Local de Moradia     

Cidade  36 90,0 

Propriedade Rural  4 10,0 

      

Perfil de Integrado      

Ex-integrado  2 5,0 

Primeira Integração 34 85 

Ex-Funcionário da Integradora  4 10 
Fonte: dados da pesquisa 
 

 Quanto ao aspecto de faixa etária, observa-se que 70% dos produtores encontra-se 

com idade entre 31 e 50 anos, sendo que 42,5% se apresenta em idade de 31 a 40 anos, o que 

demonstra uma condição diferenciada de produtores da região. Esta condição se justifica por 

se tratar de produtores de 2ª e 3ª geração, sendo estes dispostos a correrem mais riscos e ao 

mesmo tempo construir sua própria história. Outra característica importante é o nível 

educacional, sendo observado que 70% se apresentam com qualificação de nível médio e 

técnico, condição justificada pela idade e geração participante, por outro lado, pela grande 
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oferta de cursos profissionalizantes na região bem como alta complexidade deste tipo de 

contrato de produção. 

 Observa-se que 90% dos integrados se encontram na condição de casados, sendo uma 

característica predominante dos modelos de integração de produção de aves, uma vez que se 

trata de uma atividade intensiva que em grande parte das vezes o produtor na condição de 

família tem maior condição técnica e operacional para conduzir a atividade, cabendo lembrar 

que esta característica não é uma condição obrigatória por parte da empresa integradora. 

 Verifica-se que mesmo sendo esta uma atividade intensiva, 90% dos produtores 

mantém residência na cidade, sendo uma característica natural, uma vez que cada produtor 

mantém pelo menos um casal de colaboradores morando na propriedade rural, sendo estes os 

grandes responsáveis pelo funcionamento desta atividade. 

 Por fim, observa-se que a condição de integrado é para 85% dos produtores uma 

atividade nova, estando pela primeira vez como participante do modelo de produção integrado 

à indústria. Por outro lado, verifica-se uma crescente participação de ex-funcionários da 

empresa integradora, sendo esta situação visualizada como uma estratégia de permanência de 

vínculo com este funcionário uma vez que o mesmo poderá servir de modelo de integrado por 

se tratar de um funcionário que esteve dentro da indústria há pelo menos 25 anos, estando 

disposto a aceitar “qualquer condição de integrado”, ou melhor, factível a possíveis mudanças 

no processo sem muitas objeções. 

 Quanto aos aspectos socioeconômicos das propriedades, é possível verificar certas 

características homogêneas, consolidando as informações de definição do perfil social destes 

produtores.  

 

Tabela 12 - Tamanho das propriedades em áreas (ha), dos integrados de aves de corte do Município de Rio 
Verde – GO 

 

Área em (ha) Produtores (%) 

100 – 300 5 12,5 

301 – 500 6 15,0 

501 – 700 17 42,5 

Acima de 700 12 30,0 
Fonte: dados da pesquisa  

 

 Na Tabela 12, verifica-se uma das características marcantes do novo modelo de 

integração implantado no Município de Rio Verde, sendo a condição de menor número de 

integrados com maior capacidade de investimento/endividamento. Esta condição pode ser 
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visualizada pelo tamanho médio das propriedades participantes do processo; observa-se que 

42,5% das propriedades contemplam áreas de 501-700 (ha); de forma geral é possível definir 

que grande parte dos integrados são considerados médios e grandes produtores, uma vez que 

72,5% dos produtores apresentam suas propriedades com mais de 500 ha em média, o que 

justifica sua participação neste modelo de negócio. 

 Observa-se que propriedades de extensas áreas, é uma característica natural dos 

produtores do Município de Rio Verde, uma vez que são considerados grandes produtores 

agrícolas, necessitando assim de grandes áreas agricultáveis. Neste sentido identifica-se na 

Tabela 13 a consolidação da principal atividade desenvolvida dentro da propriedade, segundo 

informações dos integrados entrevistados. 

 

Tabela 13 - Principal atividade produtiva na propriedade 
 

Atividade Principal Produtor  (%) 

Agrícola  33 83 

Pecuária 1 3 

Hortifrut 2 5 

Avicultura  4 10 
Fonte: dados da pesquisa  

 

 Compreende-se, de acordo com a Tabela 13, que a atividade de avicultura de corte é 

considerada para 10% do integrados a principal atividade dentro de sua propriedade, sendo 

esta uma condição natural nesta região, visto que um dos atrativos desta atividade é a pequena 

utilização de terras para alta escala de produção, porém ainda não conseguem substituir a 

renda advinda principalmente de atividades agrícolas, sendo esta a principal atividade desta 

região. Por outro lado, observam-se fortes iniciativas por parte da indústria em reverter parte 

desta situação, possibilitando o aumento de instalações de núcleos dentro da mesma 

propriedade o que reduziria o número de integrados e ao mesmo tempo aumentaria a 

importância econômica da avicultura nas atividades desenvolvidas dentro da propriedade. 

 De acordo com as informações levantadas, é possível verificar situações que 

confirmam esta prática, porém ainda a atividade de avicultura de corte é considerada apenas 

uma atividade de diversificação produtiva, fato justificado quando se analisa a Tabela 14. 
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Tabela 14 - Importância econômica da atividade avícola na renda familiar 
 

Participação (%) / 
Renda Familiar 

Produtor (%) 

5  10 25 

10 16 40 

15 8 20 

Acima de 30 6 15 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 Observa-se a consolidação das informações que demonstram a importância da 

avicultura de corte nas propriedades, na Tabela14. Identifica-se que para 25% dos integrados, 

a renda advinda desta atividade representa apenas 5% da renda da família, para 40% 

representa 10% da renda familiar e 15% garante que a avicultura de corte contribui acima de 

30% da renda familiar, justificado exatamente pelas propriedades de menor proporção de 

terras agricultáveis. Portanto, mais uma vez observa-se o quanto esta atividade pode crescer 

dentro da região uma vez que sobram áreas apropriadas ao desenvolvimento da avicultura. 

 A exemplo deste fato, a Tabela 15 apresenta o percentual de áreas disponibilizadas 

para atividade de avicultura de corte na região. 

 

Tabela 15 - Áreas (ha), disponibilizados a atividade de avicultura de corte 
 

(ha) a Disposição  Produtor (%) 

5 a 10 10 25 

11 a 20 14 35 

21 a 30 12 30 

31 a 40 2 5 

Acima de 40 2 5 
Fonte: dados da pesquisa  

 

 Verifica-se o quanto esta atividade pode ser desenvolvida em pequenas áreas de terra, 

de acordo com a Tabela 15, na média, as propriedades disponibilizam até 30 ha para o 

desenvolvimento da avicultura de corte. Observa-se que apenas 10% dos integrados 

comprometem mais de 30 ha, nesta atividade; esta condição é consolidada com os dados da 

Tabela 16, que demonstram a quantidade média de núcleos por propriedade, lembrando que 

cada núcleo é constituído por 4 galpões com capacidade de alojar até 25.000 aves cada 

galpão. 

 

Tabela 16 - Quantidade média de módulos por propriedades integradas 
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Quant./Núcleo Produtores  (%) 

1 8 20,0 

2 10 25,0 

3 12 30,0 

4 3 7,5 

Acima de 4 7 17,5 
Fonte: dados da pesquisa  

 

 Analisa-se, na Tabela 16, que 20% dos integrados constituem-se de apenas 1 núcleo 

em sua propriedade, ou seja, capacidade de alojar até 100.000 aves por lote, enquanto outros 

55% garantem capacidade de alojamento de até 300.000 aves em seus 2 e 3 núcleos. Observa-

se que outros 25% completam a condição de alojamento na região, garantindo capacidade de 

alojamento acima de 400.000 aves, condição esta possibilitada pelos produtores com maior 

condição de investimento e maiores proporções de terras disponíveis. 

 Considerando a proposta do novo modelo de integração para a indústria, estes 25% 

representados por 10 integrados com mais de 4 módulos dentro de sua propriedade passam a 

ser mais interessantes economicamente do que os outros 30 integrados de menor capacidade 

de produção, uma vez que a indústria teria menos contratos vigentes com maior escala de 

produção, garantindo assim menores custos de transação, logística e suprimentos, tornando-se 

o processo mais dinâmico e economicamente viável na ótica da indústria. 

 Na ótica do integrado este processo passa ser excludente uma vez que as pequenas 

propriedades são excluídas do novo modelo, por não apresentarem condições que garantam 

financiamentos a novas instalações, limitando-se assim a sua condição de crescimento neste 

mercado. 

 Na condição de caracterizar o perfil socioeconômico da propriedade integrada, a 

atividade de avicultura de corte no Município de Rio Verde – GO, foi realizado o 

levantamento de dados condizentescom os colaboradores desta propriedade a título de fechar 

este perfil considerando não só os aspectos materiais da atividade mas também os humanos 

envolvidos no processo, uma vez  que um dos objetivos deste trabalho é mostrar a 

importância desta atividade sob o ponto de geração de emprego e renda na região, o que pode 

ser observado na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Número de colaboradores envolvidos diretamente na avicultura de corte 
 

Colaboradores Diretos  Produtores  (%) 

2 a 4 18 45 

6 a 8 12 30 

10 a 12 6 15 

Acima de 12 4 10 
Fonte: dados da pesquisa  

 

 Na Tabela 17, analisa-se a quantidade média de colaboradores diretamente envolvidos 

com a avicultura de corte em cada propriedade. Apenas a título de informação, a 

recomendação-padrão da indústria para cada núcleo é de 2 funcionários, geralmente 1 casal, 

portanto confirma-se que quanto mais módulo houver dentro da propriedade menor será a 

necessidade proporcional de mão-de-obra, o que reduz na ótica do integrado o custo de 

contratação e transação em sua atividade. Portanto verifica-se que 75% dos produtores são 

responsáveis pela geração média de 2 a 8 empregos diretos, dado considerado baixo se levar 

em conta o volume de investimentos necessários para constituição do empreendimento. 

 Quanto ao aspecto de nível de escolaridade dos colaboradores, observam-se melhorias 

se considerar esta atividade desenvolvida na zona rural, onde em grande parte das vezes não 

há necessidade de mão-de-obra especializada. Verifica-se que este tipo de atividade, dado o 

alto nível tecnológico, é necessária a absorção de mão-de-obra qualificada, ou melhor, 

alfabetizada pois há necessidade de seguir regras industriais que são repassadas via manual 

técnico, o que justifica o perfil da mão-de-obra.  

 Na Tabela 18, é possível identificar o nível de escolaridade dos colaboradores: 

observa-se que 65% das propriedades garantem que seus colaboradores, na média, apresentam 

ensino médio completo, outros 25% ensino fundamental e 10% nível técnico. 

 

Tabela 18 - Nível médio de escolaridade dos colaboradores envolvidos diretamente a atividade de avicultura 
de corte no Município de Rio Verde – GO 

 

Escolaridade  Produtores  (%) 

Fundamental  10 25 

Médio  26 65 

Técnico 4 10 
Fonte: dados da pesquisa  
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 Observa-se que na condição de atividade rural, o nível de escolaridade é satisfatório, 

uma vez que identifica-se neste setor uma condição especial se consideradas outras atividades, 

ou seja, para se empregar nesta atividade o colaborador tem que estar devidamente 

alfabetizado em função de atributos já mencionados. Por outro lado, foram encontrados, 

nestas propriedades, colaboradores de nível superior e até pós-graduados que assumem cargos 

de gerências ou gestores de produção. 

 A média salarial destes colaboradores foi outra característica levantada nesta pesquisa, 

concluindo assim o perfil do colaborador inserido nesta atividade. Na Tabela 19, verifica-se o 

nível salarial, sendo considerado satisfatório dado o nível de escolaridade apontado, cabe 

lembrar que não foram somados a esta renda, a gratificação por produtividades e demais 

benefícios concedidos por algumas propriedades. 

 

Tabela 19 - Média salarial dos colaboradores diretamente envolvidos na atividade de avicultura de corte no  
Município de Rio Verde – GO 

 

Média Salarial Produtores  (%) 

1 6 15 

1 e 1/2 30 75 

2 2 5 

3 2 5 
Fonte: dados de pesquisa  

 

 Observa-se, na Tabela 19, que 90% das propriedades remuneram seus colaboradores 

em até 1 salário mínimo e meio, estando dentro da média da remuneração rural dentro do 

Município. Por outro lado é necessário somar uma série de benefício disponibilizado pelas 

propriedades que neste sentido não foram computados, como exemplo: (moradia; energia 

elétrica e água), que se comparado aos empregos gerados na cidade o colaborador teria que 

assumir esta despesa. 

 Para melhor exemplificar os benefícios concedidos pelos produtores integrados aos 

seus colaboradores, verifica-se, na Tabela 20, a relação dos mesmos e a quantidade de 

propriedades que aderem a estas disponibilidades. 

 

 

 

 

Tabela 20 - Relação de benefícios concedidos aos colaboradores envolvidos na atividade de avicultura de 
corte no Município de Rio Verde – GO 
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Benefícios Diretos  

15% (6 Produtores) 30% (12 Produtores) 55% (22 Produtores) 

Moradia  Moradia  Moradia  

Alimentação Alimentação Alimentação 

Registro Trabalhista  Registro Trabalhista  Registro Trabalhista  

Plano de Saúde  Plano de Saúde    

Plano Odontológico  Transporte   

Transporte      

Acesso a Educação Escolar     
Fonte: dados da pesquisa 

 

 Observa-se, na Tabela 20, a relação de benefícios disponibilizados aos trabalhadores 

desta atividade, porém 55% produtores concedem apenas o básico deste setor que engloba a 

moradia; alimentação e registro trabalhista, outros 30% dispõe, além do básico de, plano de 

saúde e transporte, e apenas 15% ofertam uma quantidade maior de benefícios. Observa-se na 

prática o alto nível de rotatividade funcional nesta atividade, o que faz com que alguns 

produtores estrategicamente ofertem mais do que somente o salário aos seus trabalhadores 

com intuito de garantir sua permanência na propriedade. Verifica-se ainda que estes 

benefícios em grande parte são disponibilizados por produtores com maior quantidade de 

núcleos dentro da propriedade o que nos leva a considerar maior capacidade de pagamento e 

ou maior dependência de colaboradores na sua atividade de avicultura. 

 Por fim, avalia-se de acordo com o perfil dos produtores integrados, bem como de sua 

propriedade e colaboradores, que esta atividade é de suma importância para geração de 

emprego e renda na região. Por outro, traz sinais de possíveis dificuldades futuras visto 

aderirem a uma possível mudança no perfil do integrado reduzindo assim a maior participação 

dos pequenos produtores da região. 

 

4.1.3 Caracterização das Transações na Avicultura de Corte no Município de Rio Verde 
- GO 
 

 Nesta etapa dos resultados, será abordada, de forma ampla, a discussão sobre as 

transações contratuais existentes no contrato de integração de aves de corte, pré-estabelecendo 

o enfoque do integrado sobre esta relação de produção. 

 

4.1.3.1 Análise das Transações sob a Ótica dos Produtores Integrados 
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 Para melhor compreensão das transações advindas do processo de produção de aves de 

corte dentro do modelo de integração vertical, será delimitada na cadeia produtiva a análise 

sobre os elos correspondente à relação produtor integrado e empresa integradora. A Figura 2 

representa, de forma sintética, o formato das relações existentes entre as partes objeto de 

análise, limitando-se os elos da cadeia produtiva. 

 
Figura 2 - Fluxo de Simplificado de Transação Sob a Ótica do Integrado. 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 a) Indústria Integradora – Responsável pela compra e disponibilidade de insumos de 

produção como medicamentos, vacinas, pintos de 1 dia, assistência técnica, transporte e ração, 

compromisso de compra de toda produção, industrialização e comercialização no mercado, 

garantindo sustentabilidade ao processo produtivo; 

 b) Insumos de Produção – Neste modelo de processo produtivo este elo define sua 

relação apenas com a indústria, já que é responsável pela padronização de todos os serviços e 

produtos fornecidos na forma de insumos ao produtor integrado que seja de responsabilidade 

da indústria; 

 c) Produtor Integrado – Conhecido com elo produtivo; detentor da condição de 

produção sendo responsável pela disponibilidade de estrutura civil, mão-de-obra; garantias 

legais, compromisso de fornecimento integral à indústria integradora; compra de matérias-

primas e gestão parcial do processo de produção. 

 Observa-se, através deste fluxo de transações, que todos os elos participantes do 

modelo de integração são importantes ao processo, porém a indústria é a grande representante 

da produção desta atividade, se, portando, como responsável em garantir produtos finais de 

qualidade e padronizados para o mercado. Logo, cabe à indústria a definição de todas as 

situações que possam vir a comprometer os produtos junto ao mercado consumidor. Na ótica 
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do integrado ficam claras estas definições por parte da indústria, restando a ela assumir todas 

as sanções do mercado sobre seus produtos industrializados. 

 Verifica-se, neste modelo de produção, a total subordinação do produtor ao processo 

produtivo, visto ser o elo de recepção, seja de todos os insumos necessários da produção de 

frango de corte, bem como absorção de todas as regras de produção, impostas pela indústria 

como critério de maior controle sobre a produção adquirida. 

 Neste sentido observa-se oportunamente, que grande parte dos integrados visualiza 

toda esta dinâmica do modelo de integração, como uma sistemática natural onde à indústria 

não deve imobilizar grandes áreas de terra e estrutura de produção na garantia de sua 

industrialização, portanto consideram o modelo inteligente por parte da indústria uma vez que 

repassa a responsabilidade de produção aos proprietários de terras que estejam dispostos a 

investirem neste mercado. 

 Portanto, verifica-se, de acordo com a Tabela 21,que a opção de investimento por 

parte do produtor não está somente estruturada na decisão de se empreender em uma atividade 

de produção a qual se determina, na visão da indústria, como de baixo risco, uma vez que o 

produtor terá certeza de venda de sua produção, bem como alta rentabilidade em pequeno 

espaço de terra. 

 

Tabela 21 - Aspetos que os produtores consideraram relevantes na decisão de tornarem integrados da 
atividade de avicultura de corte 

 

Aspectos Relevantes Produtores  (%) 

Alternativa de Negócio 2 5 

Diversificação  8 20 

Risco 6 15 

Crédito Subsidiado 21 52,5 

Qualidade de Vida  1 2,5 

Custo de Transação  - -  

Rentabilidade  2 5 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Observa-se que para o integrando os aspectos que mais os incentivaram a optar pela 

produção de frango de corte, via contrato de integração, está amparado na disponibilidade de 

crédito subsidiados a taxas negativas para financiamento de logo prazo de toda a estrutura 

demandada pelo modelo, estando nesta posição 52,5% dos entrevistados. Quanto ao risco 

15% aderiram este aspecto e 20% ao processo de diversificação, um ponto importante a ser 

analisado é que apenas 5% dos produtores optaram por esta atividade considerando a 
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rentabilidade como aspecto mais relevante o que justifica a grande importância do Estado 

como financiador do processo produtivo nesta região como abordado anteriormente. 

4.1.3.1.1 Análise dos Pressupostos Comportamentais sob a Ótica dos Integrados 

 

 Como mencionado na fundamentação teórica sob a ótica da Nova Economia 

Institucional, bem como da Economia dos Custos de Transação, neste tópico serão analisadas 

na ótica do integrado, as categorias de análise que subdividem entre duas abordagens 

metodológicas: pressupostos comportamentais e dimensões das transações, como base teórica 

de avaliação das relações contratuais entre agentes da economia, a título de identificar a 

suposta dependência do integrado ao modelo proposto na análise. 

 

4.1.3.1.2 Análise da Racionalidade Limitada no Modelo de Integração 

 

 Os pressupostos comportamentais como base de metodologia de análise de relações 

contratos é oportuna, visto balizar condições fundamentais de interpretação de 

comportamento entre agente de mercado. Na oportunidade aplica-se a fundamentação teórica 

para compreender os atributos que constituem de falhas e ou incoerências no modelo de 

produção via contrato de integração. 

 Observa-se na teoria da Economia dos Custos de Transação, a aplicabilidade do 

pressuposto intitulado “Racionalidade Limitada”, em razão de ocorrência de erros e ou 

indagações sobre contratos firmados entre agentes econômicos. Este pressuposto indaga-se 

sobre a falta de racionalidade plena dos agentes na definição de contratos, visto a 

complexidade dos objetivos de cada relação contratual. 

 O contrato de integração como objeto de análise se opõe a uma série de 

questionamentos uma vez que as partes não se constituem de entendimentos plenos sobre 

direitos de deveres. Observa-se, na ótica do integrado, a condição de aceitar um contrato de 

produção determinado pela integradora, uma vez que a mesma se define como a suposta 

responsável pela produção, industrialização e comercialização dos produtos hora fornecidos 

pela parte integrada. 

 Este pressuposto metodológico deixa clara a impossibilidade de se preverem todas as 

situações inerentes a uma relação contratual. Neste sentido observa-se que esta relação 

unilateral na definição do contrato, por parte da indústria, poderá trazer consequências 

prejudiciais ao processo uma vez que o integrado poderá se sentir prejudicado e assim 

rescindir o seu compromisso de produtor. 
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 Verifica-se, na Tabela 22, que, de acordo com os entrevistados, a formatação bem 

como discussão de cláusulas do contrato de integração não está em plena compreensão das 

partes. 

 

Tabela 22 - Quantidade de obtiveram conhecimentos prévios sobre direitos e deveres antes da assinatura do  
contrato de integração 

 

Parâmetros Produtores (%) 

Sim Completo 2 5 

Não Totalmente  12 30 

Principais Cláusulas  26 65 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Observa-se que apenas 5% dos entrevistados tiveram orientação por parte da indústria 

sobre todos os direitos e deveres do contrato que estavam assinando, mas a grande parte, 95%, 

não obteve esta mesma orientação, o que pode levantar uma série de indagações sobre o 

modelo. Na ótica do produtor já existem algumas condições no contrato firmado que sofreram 

modificações em função de contraposição dos integrados, sendo elas sob a metodologia de 

cálculo de remuneração dos lotes. 

 A Tabela 23 apresenta a condição do integrado quanto aos conhecimentos sobre a 

planilha padrão de remuneração, bem como as fórmulas matemáticas utilizadas para se chegar 

ao valor de remuneração-padrão por lote produzido. 

 

Tabela 23 - Quanto ao cálculo de remuneração, obteve conhecimento sobre fórmulas para determinação de  
valores 

 

Parâmetros  Produtores  (%) 

Sim Completo 2 5 

Não Totalmente  9 23 

Resultado Final 29 73 
 Fonte: dados da pesquisa 
 

 Verifica-se, na Tabela 23, mais uma vez a imparcialidade do modelo de integração, 

uma vez que 95% dos integrados não obtiveram informações plenas, sobre a metodologia 

definida pela indústria para determinar o valor de pagamento dos lotes de produção. Por outro 

lado observa-se que partes dos produtores se opuseram a conhecer o processo, o que leva a 

questionar-se o nível de interesse da parte dos integrados. 

 Portanto, dentro do aspecto de aplicação do pressuposto racionalidade limitada, 

observa-se que quando uma das partes se abdica de questionar, participar e ou monitorar os 
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seus direitos, cabe à parte contrária definir todas as regras a serem seguidas, mesmo sabendo 

de suas limitações. 

 Para tanto, identifica-se uma situação de alerta por parte dos integrados uma vez que 

sua ausência na definição e/ou redefinição de contratos de produção pode abrir brechas para 

comportamentos oportunistas dos agentes envolvidos no processo, sendo este pressuposto 

discutido no próximo tópico. 

 

4.1.3.1.3 Análise do Comportamento Oportunista no Modelo de Integração 

 

 Este pressuposto é complementar à fundamentação da ECT, sendo considerado por 

vários autores a situação em que alguns agentes encontram para se beneficiar quando 

identificam a maior racionalidade limitada da parte relacionada. Nesse sentido justifica esta 

fundamentação visto observar que o integrado em alguns momentos é considerado apenas 

como um instrumento de produção no modelo de integração e em outras situações se mostra 

inoperante ao processo em função de sua condição de apenas produtor. 

 Verifica-se que o integrado se restringe à condição de subordinado por não apresentar 

condições de entendimento do processo como um todo. De acordo com os dados, 87% dos 

entrevistados consideram este modelo de negócio complexo de entendimento salientando a 

sua ausência em grande parte das definições contratuais. 

 Teoricamente identifica-se por parte dos integrados sua limitação de participação e 

indagação em função de conhecimentos técnicos, o que abre precedentes de ações 

oportunistas por parte da indústria, de difícil percepção do integrado uma vez que o mesmo 

não está apto em absorver e interpretar este conjunto de informações. 

 Identifica-se neste sentido o papel da indústria em transformar as informações técnicas 

em uma leitura mais receptiva por parte dos integrados, assim reduzindo seu risco de ser 

indagada sobre modelo que possa vir a praticar. 

 Ressalta-se que as ações oportunistas podem estar sendo praticadas sem que os 

integrados percebam, porém é oportuno explicitar que não são todos os agentes que aderem à 

situação de agir de forma oportunistas no mercado uma vez que as sanções advindas destas 

práticas podem ser mortais para os agentes envolvidos.    

 

 

 

 



 75

4.1.3.1.3.1 Análise da Dimensão das Transações sob a Ótica do Integrado 

 

 Nesta etapa de análise será aplicada a fundamentação teórica dos pressupostos 

comportamentais da ECT, com objetivo de avaliar o “grau de empregabilidade e ou usos 

alternativos do ativo objeto de análise, sem que o mesmo perca o seu valor no processo”, 

observando através de seus atributos a definição do nível de dependência neste modelo de 

contrato. 

 

4.1.3.1.3.2 Especificidade de Ativos na Avicultura de Corte no Modelo de Integração 

 

 Segundo Williamson (1996), a especificidade do ativo pode ser definida sob a 

determinação de 6 métodos avaliativos: locacional; físico; humano; dedicados; marca e 

temporal, sendo estes seguidos de parâmetros nos resultados desta pesquisa. 

 

Tabela 24 - Matriz de determinação de grau de especificidade do ativo “aves de corte” no contrato de  
integração no Município de Rio Verde – GO 

 

Parâmetros de Especificidade do Ativo 
Nível na Ótica do Integrado 

Baixo Médio Alto 

Locacional    X   

Físico     X 

Humano   X   

Dedicados      X 

Marca     X 

Temporal     X 
Fonte: Parâmetros definidos por Williamson (1996). 
            - Matriz definida pelo autor de acordo com avaliação do contrato de integração vigente 
 

 Na Tabela 24, verifica-se a determinação do grau de especificidade do ativo em função 

de parâmetros determinados pela fundamentação teórica de Williamson, baseada em critérios 

pertinentes de análise sob a ótica do integrado.  

 - Especificidade Locacional – Nível médio em função de determinação via contrato 

de integração vigente, a distância máxima de 70 km da planta industrial o que limita a 

quantidade de produtores acessível a esta atividade, por outro lado esta é uma restrição 

imposta pela indústria em função do alto custo de transporte; 

 - Especificidade Física – Nível alto, por se tratar de produto dependente de padrão de 

matéria-prima como garantia de eficiência produtiva e econômica; 
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 - Especificidade Humana – Nível médio,apesar de ser uma atividade que envolve alta 

tecnologia para produção e mão-de-obra pode ser treinada rapidamente, porém tem que ter 

nível de alfabetização; 

 - Especificidade Dedicada – Nível alto,neste sentido observa-se grande dificuldade 

de substituição imediata e por outro lado a estrutura civil necessária é de difícil reutilização 

em outras atividades. 

 - Especificidade de Marca – Nível alto, por se tratar de ativo representativo de marca 

consagrada no mercado, ou seja, alto nível de padronização e qualidade do produto; 

 - Especificidade Temporal – Nível alto, trata-se de produto vivo e com critérios de 

produção determinado por tempo de engorda, sendo este atributo determinante ao nível de 

eficiência econômica do ativo. 

 Observa-se que, de acordo com os resultados apontados pela matriz, que se trata de 

ativo de alto nível de especificidade o que pode trazer redução dos custos de transação para 

indústria e para o produtor em função de se determinar contratos de longo prazo e 

dificuldades de rompimento dada a característica do ativo transacionado, porém nesta 

condição de análise o produtor estaria dependente da indústria se considerada esta atividade 

em particular. 

 Verifica-se, na Tabela 25, a ótica do integrado sob o grau de risco que o mesmo estaria 

correndo nesta atividade, mesmo estando ciente desta condição de especificidade do ativo de 

sua atividade produtiva. 

 

Tabela 25 - Grau de risco da atividade na ótica do integrado de aves de corte 
 

Escala de Risco  Produtor (%) 

Baixo 6 15 

Moderado 25 63 

Alto  8 20 

Sem Risco  1 3 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

 Analisa-se na ótica do integrado que esta atividade e ou modelo de negócio se 

apresenta com risco moderado para 63% dos integrados, 15% consideram risco baixo, 20% 

rico alto e apenas 3% a consideram sem risco. Neste sentido observa-se que mesmo sabendo 

de todos os benefícios advindos do contrato de integração, segundo a ótica da indústria, seus 

integrado consideram este negócio com certo grau de risco. 
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 Por outro lado, quando perguntado aos produtores se saberiam o que fazer com a 

estrutura instalada caso viessem a romper o contrato ou houvesse falência do modelo, 

identificou-se que 80% não saberiam o que fazer, 5% teriam alternativas e outros 15% não 

chegaram a pensar nesta possibilidade o que comprova a alta especificidade do ativo. 

 Quanto ao aspecto de dependência na ótica do produtor, 70% ou 28 produtores 

apresentaram-se estar presos ao processo e outros 30% ou 12 produtores não se consideram 

presos a esta atividade, justificado principalmente em função de estar nesta atividade pela 

opção de diversificação de atividades na sua propriedade. 

 Verificou-se na ótica do integrado se os mesmos já haviam pensado em sair desta 

atividade, e 28% responderam que sim e outros 73% responderam que não, situação esta 

comprovada pela satisfação do integrado com modelo de integração de avicultura de corte 

observado na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Grau de satisfação com o modelo de integração 
 

Parâmetro Produtor (%) 

Sim  28 70 

Não  12 30 
Fonte: dados da pesquisa  

 

 Verifica-se que mesmo sob todas as situações impostas pela indústria ao processo de 

produção, o integrado se apresenta satisfeito com o modelo, confirmando a teoria de Porter 

sobre contrato de integração, em que este modelo pode trazer economia nos custos de 

transação pelo fato de reduzir as incertezas de mercado, bem como as ações oportunistas dos 

agentes envolvidos no processo. Por outro lado o risco da atividade é reduzido, uma vez que a 

indústria se compromete em comprar toda a produção o que supostamente garante 

rentabilidade constante, desde que os integrados utilizem todos os conceitos produtivos 

indicados pela indústria. 

 

4.1.3.1.3.3 Análise dos Atributos Frequência e Incerteza no Modelo de Integração 

 

 Como categorias complementares ao pressuposto dimensão das transações, os 

atributos frequência e incerteza são importantes na definição de dependência produtiva por 

considerar variáveis de estabilidade de contrato.  
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 Na ótica do integrado não há dúvidas quanto à frequência de transação de ativos no 

contrato de integração uma vez que se trata de altos investimentos e ativos com alto nível de 

especificidade e de natureza biológica. Por outro lado, a indústria precisa garantir constância 

de suprimento de sua planta industrial pré-estabelecendo contratos de longo prazo o que 

viabiliza os investimentos feitos pelo integrado e pela própria indústria. 

 Neste sentido o atributo de frequência pode ser medido pelo compromisso de compra 

da indústria aos lotes produzidos em média a cada 44 dias dependendo da característica da 

matéria prima demandada pela indústria.  

 Esta situação contratual proporciona certa segurança ao produtor uma vez que não terá 

que disputar preços no mercado spot, sujeito a perder sua produção ou ter que entregar a 

preços abaixo dos praticados no mercado. Portanto, cabe lembrar que a frequência de 

comercialização e a redução da incerteza em função de contrato criam a possibilidade de 

dependência e subordinação ao setor industrial que ditará todas as regras do modelo adotado. 

 

4.1.4 Contratos na Avicultura de Corte sob a Ótica da ECT 

 

 A partir da visão de Coase foi aberta a possibilidade do estudo de contratos, sejam eles 

formais ou informais amparados por leis no primeiro caso e por salvaguarda, no segundo. 

Passou- se então a considerar a firma como um nexo de contratos cuja estrutura – forma de 

governança – varia de acordo com variáveis que podem ser analisadas, pautadas por regras 

institucionais. 

 No Brasil, ainda de acordo com Zylbersztajn (2005), a avicultura segue a mesma 

tendência encontrada nos EUA. O trabalho de Nogueira (2003) e Zylbersztajn (2003) mostra a 

adoção de contratos na indústria avícola brasileira, evidenciando a presente distinção na 

adoção entre estados no país. Estatísticas da Associação Brasileira dos Exportadores de 

Frangos (Abef) indicam que 59,5% da produção direcionada à exportação provêm de 

empresas integradas. O número é subestimativa, pois no sul do país os contratos entre 

produtores e empresas integradoras chegam próximos dos 100%, mantendo-se a mesma 

tendência no Estado de Goiás. 

 

4.1.4.1 Análise dos Contratos de Integração no Município de Rio Verde - GO sob a Ótica 
            da ECT 
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 Na integração de avicultura de corte, os produtores recebem assistência técnica e 

insumos como ração e medicamentos. O pagamento pelos serviços (engorda) é realizado no 

momento da entrega dos lotes ao frigorífico. 

 A vantagem deste sistema, para os produtores, é a garantia de mercado para seus lotes 

de frango e a transferência do risco (variação no preço dos grãos e falta de mercado 

comprador da carne avícola) para as agroindústrias. Mesmo assim, permanece nível de risco, 

advindo da necessidade de remunerar o avicultor em casos de retenção dos frangos nas 

granjas por um período maior de tempo, em épocas em que o mercado está desequilibrado 

(oferta superior à demanda). Nestes casos, o produtor integrado também tem problemas, pois 

acaba por receber menos e seu trabalho passa ser maior, ou seja, sua rentabilidade cai. 

 A inserção dos contratos como forma predominante de coordenação ocorre ao mesmo 

tempo em que se eleva o processo de especialização e de escala das empresas. Porém, não 

existem elementos nos contratos analisados que evidenciam essa situação. As agroindústrias 

procuram elevar a escala de seus fornecedores (produtores de frango), com a intenção de 

reduzir custos de produção e logística. A especialização do estabelecimento, para uma maior 

participação da avicultura na renda total, também não parece estar associada aos contratos, 

mas sim à tecnificação e aumento da escala de produção avícola, devido à disponibilidade 

limitada de capital, mão de obra e terra. 

 

4.1.4.2 Análise das cláusulas contratuais 

 

4.1.4.2.1 Cláusulas sobre Obrigações das Partes e Volumes de Produção 

 

 Os contratos definem como obrigações das agroindústrias fornecer pintinhos de 1 dia, 

ração, medicamentos e outros insumos, prestar serviços de assistência técnica e de transporte. 

As obrigações do avicultor são seguir as orientações técnicas da agroindústria, fornecer mão 

de obra familiar ou contratada (inclusive encargos, tributos e responsabilidades decorrentes do 

seu emprego), prover instalações e equipamentos, água e energia, realizar manutenção e 

reformas necessárias e manter a trafegabilidade nas vias de acesso aos aviários. Além disso, 

deve se responsabilizar pelo tratamento, manuseio, uso, transporte, fossa séptica para aves 

mortas, devendo para tanto atender à legislação ambiental. Quase todos os contratos definem 

volume de produção e capacidade de alojamento. 
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4.1.4.2.2 Cláusulas sobre Remuneração 

 

 Os contratos de compra e venda tem em geral uma apresentação explícita da forma 

como se dará a remuneração do produtor de frangos, sobretudo por meio de tabelas de preços 

e prazos anexas aos contratos. Definem o preço a ser pago pelo frango com base na fórmula 

de eficiência, que leva em consideração o número de frangos por lote, descontadas as mortes e 

as deficiências das linhagens, levado em consideração a conversão alimentar. 

 O principal incentivo (indexador aplicado sobre o preço de referência) é dado em 

função da conversão alimentar obtida pelo avicultor no lote entregue para o abate. Isso indica 

que o objetivo perseguido pelas agroindústrias é reduzir as despesas com alimentação, 

principal elemento no custo de produção (cerca de 70%). Na maioria das vezes, é considerado 

o desempenho relativo, ou seja, a conversão alimentar obtida é comparada com a média dos 

demais lotes entregues nos últimos 30 ou 60 dias, implicando concorrência entre os 

avicultores. Apesar de não fazer parte da fórmula de remuneração, a mortalidade dos frangos 

também deve ser considerada, pois interfere no cálculo da conversão alimentar. O mesmo se 

pode dizer quanto ao rendimento do animal vivo em volume de carcaça. No entanto, já que 

esta conversão depende essencialmente da genética empregada, há pouco a ser feito por parte 

do produtor. 

 Além deste incentivo, há um conjunto de especificações técnicas e gerenciais que, 

quando adotadas pelo avicultor, dão direito a uma bonificação que acrescenta até 25% à 

remuneração final. As especificações técnicas e gerenciais que dão direito a uma bonificação 

são monitoradas pela assistência técnica ou pela gerência das agroindústrias. 

 

4.1.4.2.3 Cláusulas sobre Especificações Técnicas 

 

 A principal especificação técnica, presente em todos os contratos analisados, ocorre 

por meio de cláusulas voltadas à padronização dos animais para o abate, tais como definições 

de faixas de peso, limites de idade, períodos de terminação e prazo limite de povoamento 

entre os lotes (entre 21 e 30 dias). 

 Destaca-se que não há uniformidade nestes parâmetros entre os contratos, nem 

tampouco entre as agroindústrias. Predominam as preocupações com o estágio de abate e 

processamento, caso dos resíduos de medicamentos nos alimentos e a pesagem de animais 

com ração não absorvida (não transformada em carne). São poucos os contratos que têm 

cláusulas para definir padrões para as instalações, o carregamento de animais e o alojamento 
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ou carregamento. Quase todos remetem esses temas à orientação técnica e às decisões do 

avicultor. É importante destacar que nenhum dos contratos analisados define especificações 

técnicas voltadas para o meio ambiente. 

 

4.1.4.2.4 Cláusula sobre Monitoramento e Informações 

 

 O principal instrumento de monitoramento e transmissão de informações é a 

assistência técnica, prevista na maioria dos contratos, e amparada pela cláusula que estabelece 

livre e permanente acesso da agroindústria às instalações. Além disso, tendo em vista a 

constante preocupação com a sanidade dos rebanhos, todos os contratos preveem que o 

avicultor deve comunicar imediatamente qualquer anormalidade na sanidade e na mortalidade 

dos animais. 

 Também frequentes entre os contratos são as cláusulas sobre identificação e registros, 

tais como o acompanhamento dos lotes de animais em terminação por meio de fichas de 

desempenho. 

 

4.1.4.2.5 Cláusulas sobre Prazos, Exclusividade, Garantias e Penalidades 

 

 As cláusulas que estabelecem exclusividade de compra, venda e fornecimento de 

pintinhos, ração e demais insumos aparecem em quase todos os contratos. Em conjunto com 

as cláusulas de volume, permitem melhor coordenação da quantidade produzida. Além disso, 

são formas de garantir qualidade, uniformidade e rastreabilidade dos animais. Esta cláusula 

também abre a possibilidade para a regulação do contrato em função das condições de 

mercado. 

 As garantias formais são definidas por um conjunto de instrumentos - no caso da 

agroindústria que fornece pintinhos e insumos. Por sua vez, o avicultor tem a garantia de 

venda, mas poucos contratos garantem o rendimento do avicultor por meio de um piso para a 

remuneração ou indenização por problemas sanitários. Os contratos têm prazo indeterminado 

de vigência ou cláusulas que preveem a possibilidade de renovação automática. Todos 

definem condicionantes e prazos de aviso prévio para a rescisão contratual, geralmente 

associada ao não cumprimento de cláusulas, desacordo com a legislação ambiental e sanitária 

e baixo desempenho. 

 A maioria também prevê a possibilidade de aplicação de multas sobre algum indicador 

de valor ou volume da transação. Poucos abrem a possibilidade de revisão e ajustes 
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periódicos. Todos os contratos preveem ainda a remuneração com até dez dias após a entrega 

do lote, por depósito em conta na instituição financeira em que foi realizada a atividade de 

financiamento. 

 As situações que levam à rescisão contratual pelo produtor em relação à empresa 

integradora são as seguintes: 

 a) não fornecimento de rações, vacinas, medicamentos, assistência técnica; 

 b) decretação de falência da empresa; e 

 c) inadimplemento de qualquer cláusula contratual. 

 Por outro lado, as situações que levam à rescisão contratual pela empresa em relação 

ao produtor são as seguintes: 

 a) lotes inferiores a 65% da produção e resultados inferiores à média prevista nos lotes 

abatidos; 

 b) aplicação pelo integrado de qualquer medicamento, ração não determinada pela 

empresa; 

 c) desvio de ração para outros plantéis como bovinos ou suínos; 

 d) Deixar de reter a posse do imóvel e das instalações; 

 e) Descumprir normas de biossegurança; e 

 f) Falecimento do integrado. 

 Neste modelo de contrato, caso haja insolvência do integrado ou falência, a empresa 

assume as instalações do integrado e compromete-se a pagar o financiamento em seu lugar, 

assumindo para si os resultados que seriam do integrado. 

 

4.1.4.2.6 Considerações sobre o contrato padrão de integração 

 

 A análise do contrato empreendida até aqui permite afirmar que os elementos que 

foram se incorporando ao contrato contribuem para a redução dos custos conjuntos de 

produção e de transação, o que confirma, em parte, a hipótese central da ECT. Em outras 

palavras, as modificações verificadas na estrutura de governança que gere a transação entre 

avicultores e indústrias de processamento foram respostas eficientes ao crescimento da 

especificidade decorrente de ativos dedicados, conforme preveria a proposição de Coase. 

 Na ótica industrial, o contrato de integração se torna eficiente visto a alta 

complexidade de se garantir sustentabilidade industrial sem coordenação total do processo 

produtivo. Por outro lado, a definição de regras que monitoram as condições de produção, 
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industrialização e comercialização são condizentes com riscos inerentes ao mercado spot uma 

vez que a indústria se responsabiliza por todas as sanções. 

 Na ótica do produtor integrado, observa-se certa ausência de informação o que o faz 

questionar sobre a eficiência deste modelo adotado na região. O contrato deixa clara a 

imparcialidade do processo em que se verificam cláusulas previamente definidas em uma 

relação posta como bilateral, mas que se apresenta de forma unilateral. 

 Verifica-se que a condição do integrado neste modelo é meramente vinculada ao 

processo de produção com atributos de subordinação industrial. Por outro lado entende-se que 

pelo fato de se transacionarem ativos altamente específicos não cabe ao produtor assumir 

responsabilidade correlacionados aos aspectos que condizem com a industrialização e 

comercialização o que reduz o risco da atividade ao produtor. 

 Por fim, observa-se que neste modelo de contrato é visível a condição de dependência 

do integrado uma vez que segue todas as determinações da indústria, restando apenas executar 

a atividade produtiva de frango de corte dentro dos padrões exigidos pela integradora. Esta é 

uma condição natural seja no modelo visualizado no sul do Brasil como o “novo modelo” 

implantado no município de Rio Verde - GO. 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho, o principal objetivo se fundamentava na comprovação de dependência 

do integrado de aves de corte ao sistema integrador presente no Município de Rio Verde-GO. 

Neste sentido, utilizou-se como arcabouço teórico e metodológico a teoria da economia dos 

custos de transação – ECT e Nova Economia Institucional – NEI, definindo suas 

aplicabilidades na ótica do integrado, considerando este um olhar contrário ao que se vê na 

literatura atual. 

 No primeiro momento, justiçou-se a escolha destas teorias como elementos 

fundamentais para o entendimento das relações contratuais entre agentes da economia. Em 

seguida apresentou-se a importância da avicultura e sua evolução enquanto atividade 

produtiva no país e região de estudo, destacando-se as transformações tecnológicas dos 

modelos de produção com ênfase no modelo adotado no Município de Rio Verde-GO. Por 

outro lado foi mostrado o papel do Estado como principal articulador financeiro na 

implantação e desenvolvido da atividade avícola na região e por último buscou-se comprovar 

o objetivo da pesquisa com apresentação dos resultados advindos dos dados levantados junto 

ao produtor integrado. 

 Observou-se que o modelo de integração garante alta competitividade se comparado a 

outras atividades produtivas na região, porém sob a ótica do integrado verificaram-se certas 

fragilidades deste modelo, sendo considerado um sistema excludente de pequenos produtores 

e ao mesmo tempo concentrador de capital em benefício daqueles que apresentam melhores 

condições de endividamento e investimento. 

 Fica clara a alta especificidade do ativo transacionado, sendo este um critério 

importante sob a ótica de dependência e subordinação dos integrados ao sistema integrador, 

visto a falta de alternativas de aplicabilidade do ativo transacionado a outras atividades 

produtivas. Por outro lado, observou-se que as exigências do modelo estão vinculadasà 

determinação de contrato com visão unilateral na sua construção sem critérios de objeções por 

parte dos integrados. Ou seja, de acordo com os integrados não se discutem cláusulas 

contratuais, pois o modelo já está pronto e como discutido e apresentado nos resultados 

grande parte destes integrados não tiveram acesso e/ou sequer discutiram a elaboração deste 

documento. 

 Na ótica da ECT, este tipo de comportamento do agente abre premissas de 

questionamentos, bem como possibilita comportamentos oportunistas uma vez que se trata de 
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ativo de alta especificidade com contrato de submissão produtiva, de acordo com as regras 

impostas pela indústria integradora. 

 Observou-se que os integrados utilizaram como regra de tomada de decisão a 

facilidade de crédito subsidiado pelo governo para adentrar no sistema, o que implica a 

inviabilidade do sistema, se o produtor tiver que utilizar capital próprio. Neste sentido pode-se 

afirmar que o subsídio governamental foi a grande atratividade desta atividade o que justifica 

a falta de participação do integrado na elaboração do contrato e a absorção de todas as regras 

impostas pelo industrial. 

 Como outros critérios de análise de dependência, pode se perceber através das 

informações sobre o contrato padrão, em que o produtor disponibiliza grande parte da 

estrutura para produção, fixando parte de sua propriedade como hipoteca de garantia de 

financiamento, bem como se responsabilizando por prazos de entrega de matéria-prima a 

indústria e coeficientes técnicos aceitáveis ao critério industrial e em contrapartida deverá 

comprar todos os medicamentos, rações, assistência técnica e transporte da indústria, neste 

sentido pode se afirmar que o integrado dentro do processo produtivo é tido como instrumento 

de produção e não elo de produção com determinado na cadeia produtiva agrícola, pois neste 

caso existe uma série de imposições ao processo produtivo e até ingerência por parte da 

indústria. 

 Na ótica da indústria, este modelo é interessante para as duas partes, uma vez que o 

produtor terá certeza de venda de toda a sua produção a preços competitivos, reduzindo assim 

seu risco na comercialização no mercado. Portanto, cabe lembrar que os preços são definidos 

pela indústria estando o produtor ciente deste valor apenas após o pagamento que é feito em 

função de vários critérios como abordado no contrato padrão. 

 É possível observar alta satisfação por parte do integrado mesmo estando ciente de 

todas estas situações, mas verifica-se que grande parte se sente preso ao processo em função 

da falta de opções de utilização da estrutura disponível sendo esta uma característica prevista 

teoricamente pela fundamentação da ECT, visto estar em uma atividade onde os ativos 

transacionados são de alta especificidade, inviabilizando a utilização da estrutura para outras 

atividades. 

 Por fim, afirma-se que o integrado, enquanto produtor apenas desta atividade, se 

mostra altamente dependente do processo comprovando assim o objetivo geral desta pesquisa. 

Porém, de acordo com os dados coletados, e dependendo do tamanho da propriedade e do 

grau de diversificação, verifica-se que esta atividade não tem grande expressão na 
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participação da renda total do produtor e ainda não utiliza extensas áreas de sua propriedade o 

que pode levar à concepção de pequena dependência produtiva deste integrado. 

 Cabe lembrar que os resultados e afirmações conclusivas desta pesquisa não fecham as 

discussões sobre esta temática, porém servirá de base para novas reflexões na ótica do 

integrado, sendo este pouco explorado nas análises de competitividade de cadeias produtivas, 

mesmo sabendo que este é um elo que garante a sustentabilidade do setor industrial. Por outro 

lado, espera-se que as análises sirvam de ponto de reflexão para a indústria integradora 

repensar a sustentação do modelo apontado por ela como eficiente. 
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APENDICE – QUESTIONÁRIO PESQUISA DE CAMPO 
 

PESQUISA DE CAMPO 
 

Análise das Relações Contratuais no Sistema de Integração Vertical de Produção de 
Aves de Corte no Município de Rio Verde – Goiás, Sob a Ótica da Nova Economia 

Institucional 
 

Responsável: Paulo Alexandre P. Salviano 
Orientador: Prof. Dr. Alcido Elenor Wander 

 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

Informações Sociais do Proprietário 
 
a) Idade do Proprietário:____________ 
b) Nível de Escolaridade 

(   ) Fundamental   (   ) Médio  (   ) Técnico    (   ) Tecnólogo    (   )Superior    (   ) Pós-graduação 

c) Sexo:  (    ) Masculino   (   ) Feminino 

d) Estado Civil: (    ) Casado   (   ) Solteiro   (   ) Divorciado   (   ) Viúvo 

e) Local de Moradia: (    ) Cidade   (   ) Propriedade Rural 

f) Quanto ao Perfil de Integrado: 

(    ) Ex-integrado     (      )Primeira Integração    (    )Ex-Funcionário da Integradora 

 

Informações Socioeconômicas da Propriedade 
 
a) Qual o tamanho da sua propriedade em (ha)? ______________ 
b) Qual a principal atividade produtiva em sua propriedade? 

    (   ) Agrícola   (   ) Pecuária    (   ) Hortifrut   (   ) Avicultura    (   ) Suinocultura 

c) Qual a importância econômica da atividade avícola na sua propriedade, “Renda Familiar” 

    (   ) 5%       (   ) 10%       (   ) 15%    (   ) 30%  (   ) Acima de 30% 

d) Quantos (ha) estão à disposição da atividade avícola?___________  

e) Quantos módulos constituem a atividade avícola na sua propriedade?____________ 

f) Quantos colaboradores estão diretamente envolvidos nesta atividade?____________ 

g) Qual a média salarial dos colaboradores envolvidos nesta atividade?______________ 

h) Qual o nível médio de escolaridade dos colaboradores? 

    (   )Fundamental   (   )Médio  (   )Técnico    (   )Tecnólogo    (   )Superior    (   )Pós-graduação 

i) Quais os benefícios econômicos disponíveis aos colaboradores? 

   (    ) Moradia   (   ) Alimentação   (   ) Registro Trabalhista    (   ) Plano de Saúde    

   (    ) Plano Odontológico   (    ) Transporte    (    ) Acesso a Educação Escolar  
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Informações do Modelo de Integração Sob a Ótica do Integrado  
 
a) Qual aspecto considerou relevante para a decisão de se tornar integrado? 

    (    ) Alternativa de Negócio   (    ) Diversificação    (     ) Risco   (    ) Crédito Subsidiado    

    (    ) Qualidade de Vida   (    ) Custo de Transação   (     ) Rentabilidade   

b) Quanto ao contrato de integração, obteve conhecimentos prévios sobre direitos e deveres antes da 

assinatura? 

    (     ) Sim, Completo    (    ) Não Totalmente   (     ) Apenas as Principais Cláusulas 

c) Quanto à planilha de remuneração “padrão”, obteve e ou obtém conhecimentos sobre as fórmulas de 

cálculos para determinação de valores? 

    (     ) Sim, Completo    (    ) Não Totalmente   (     ) Apenas do Resultado Final  

d) O modelo de remuneração é facilmente compreendido pelo integrado? 

    (     ) Sim, Completo    (    ) Não Totalmente   (     ) Apenas do Resultado Final   

    (     ) Factível de Questionamentos  

e) Considera-se este modelo de negócio complexo de entendimento? 

    (      ) Sim    (     ) Não    (     ) Em quais situações ________________________________________ 

f) Na escala de risco, como classificaria este modelo de negócio. 

    (     ) Baixo     (     ) Moderado     (     ) Alto     (     ) Sem risco 

g) Caso haja falência deste modelo na região, existe alguma alternativa para utilização da infra-

estrutura instalada na propriedade 

    (     ) Sim      (     ) Não     (     ) Não pensa nesta possibilidade  

h) O integrado se considera preso a este modelo de negócio 

    (     ) Sim      (     ) Não     (      ) Se “Sim”, em quais situações? ______________________________  

i) Em algum momento pensou em sair desta atividade: 

    (     ) Sim      (     ) Não     (     ) Se “Sim”, quando? _______________________________________ 

j) Considera-se satisfeito com o modelo de integração implantado pela empresa? 

    (     ) Sim      (     ) Não     (      ) Se “Não”, porquê?_______________________________________  

 

 

 


