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Resumo 
 
O estudo objetiva descrever sobre a influência de fatores contingenciais internos e externos na 
percepção dos gestores no gerenciamento da cadeia de valor de uma agroindústria. Para tanto, 
desenvolveu-se pesquisa descritiva, qualitativa com aplicação de entrevista semiestruturada com 
os gestores dos elos da cadeia de valor de uma agroindústria localizada na região norte do Rio 
Grande do Sul. Utilizando a técnica de análise de conteúdo, os dados obtidos das entrevistas 
semiestruturadas foram analisados, assim como se identificou e mapeou a cadeia de valor da 
agroindústria, que possui integralização vertical. Constata-se que existe flexibilização quanto às 
exigências relacionadas à estrutura das propriedades das granjas. Quanto ao porte da granja, 
acredita-se que esse interfere na redução de custos fixos da integradora. As preferências dos 
clientes são motivos de influências na qualidade dos processos para manter a qualidade dos 
produtos e são atendidas por meio de rações apropriadas e manejo adequado dos animais durante 
o alojamento e transporte. Os fatores contingenciais afetam de forma semelhante todos os elos da 
cadeia de valor e não é possível afirmar que a estrutura de gestão das granjas seja totalmente 
descentralizada. 



Análise de fatores contingenciais na cadeia de valor da suinocultura: estudo em uma agroindústria  
Toigo, L.A.; Wrubel, F.; Diel, F.J.; Lavarda, C.E.F. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 3 – Jul/Set - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

101

 
Palavras-Chave: Fatores contingências. Cadeia de valor. Suinocultura. Sistema de Controle 
Gerencial. 
 

1. Introdução 

 

No controle e gerenciamento das empresas são necessárias informações sobre as suas 

operações, sobre o contexto de mercado, atuação, cadeia de valor onde ela está inserida, entre 

outros. Essas informações podem ter origem interna às organizações, assim como, origem 

externa, pois o ambiente influencia nas atividades. A composição de informações financeiras e 

não financeiras, internas e externas, formais ou informais, mas com capacidade preditiva, 

conforme a abordagem de Chenhal (2003), envolve o sistema de controle gerencial (SCG). 

A cadeia de valor onde as empresas estão inseridas é “um sistema de atividades 

interdependentes. As atividades de valor estão relacionadas por meio de elos [...]” (PORTER, 

1989, p. 44). “Toda a empresa é uma reunião de atividades que são executadas para projetar, 

produzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto” (PORTER, 1989, p. 33). Para o autor 

essas atividades podem ser representadas fazendo-se uso de uma cadeia de valores. 

Os elos existem não só dentro da cadeia de valores de uma empresa, mas também entre a 

cadeia desta as cadeias dos fornecedores e dos canais, de forma que o modo com as atividades 

são executadas afetam o custo ou desempenho das suas atividades (e vice-versa). Assim, para 

que se atinjam os objetivos não é suficiente visualizar apenas as operações internas, 

isoladamente, embora isso seja útil para integrar todas as funções, atividades e tarefas 

(BOWERSOX; CLOSS, 1996). Nesse sentido, informações, controles e análises sobre a cadeia 

de valor tornam-se importante para a tomada de decisões. Wong, Boon-Itt e Wong (2011) 

pesquisaram sobre a cadeia de suprimentos e o efeito das contingências. 

Não existe sistema de controle único e aplicável a todas as organizações em todas as 

circunstâncias (OTLEY, 1994) e ao considerar fatores contingenciais nas decisões, os controles e 

processos a serem realizados ganham relevância. “Fatores contingenciais são variáveis que 

influenciam a condução organizacional” (ESPEJO, 2008, p. 16).  

Em uma análise da integração da cadeia de valor utilizada pela empresa permite perceber 

que o fato de existir ligação entre os elos, o desempenho de um elo impacta no resultado de 

outro. De maneira semelhante, fatores contingenciais que impactem em um elo podem impactar 

os outros, ou ainda, o resultado operacional e financeiro da cadeia de valor como um todo. 

Diante dessa contextualização, e a partir do estudo de Chenhall (2003) sobre a utilização da 

análise do Sistema de Controle Gerencial (SCG) que conclui que o mesmo sofre influências do 
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ambiente e de fatores específicos da organização, surge a pergunta de pesquisa: Como os fatores 

contingenciais influenciam o gerenciamento da cadeia de valor de uma agroindústria na 

percepção dos gestores? 

Os objetivos específicos definidos para a pesquisa são: (a) contextualizar a cadeia de 

valor na qual a empresa em estudo está inserida; (b) verificar a percepção dos gestores da cadeia 

de valor quanto aos fatores contingenciais e (c) analisar de que forma o sistema de controle 

gerencial da empresa contribui para a gestão da cadeia de valor. Assim, este estudo observa 

como empresas com sistemas de integração vertical fazem o controle gerencial dos elos da 

cadeia de valor no enfoque da teoria contingencial e contribui com estudos já realizados, 

enquanto se justifica pelo fato que não são encontradas pesquisas que explorem os fatores 

contingenciais na cadeia de valor. 

Entre os estudos já realizados, menciona-se o de Silva et al. (2012) que avaliaram 

determinantes contingenciais que contribuem para efetividade do sistema de custeio em 

hospitais: um estudo de caso em um hospital do Vale do Itajaí-SC. Faia, Lima e Gomes (2013) 

realizaram uma avaliação do controle gerencial de uma empresa do setor químico através de um 

estudo de caso. 

Luft e Shielfs (2003) identificaram que para determinar o tipo de sistema de contabilidade 

gerencial alguns fatores contribuem: tipo de estratégia, tamanho da empresa, características 

organizacionais como tecnologia, grau de descentralização, incerteza do ambiente em que a 

organização opera. A abordagem contingencial foi explorada por Espejo (2008), Junqueira 

(2010), Fagundes et al. (2010), Wong, Boon-Itt e Wong (2011), entre outros. Na atividade da 

suinocultura, assuntos como custos, escala de produção e meio ambiente também já foram 

explorados por Weydmann e Conceição (2003), Miele (2006), Benetti, Moura e Scarpin (2010) e 

Sornberger e Nantes (2011).  

Este artigo é composto, além dessa introdução, por uma seção sobre o referencial teórico 

acerca do SCG, cadeia de valor e teoria da contingência, seguida dos procedimentos 

metodológicos. Após, são apresentados os resultados e as considerações finais, encerrando com 

as referências. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Sistema de controle gerencial 

 

O Sistema de Controle Gerencial (SCG) é composto por informações financeiras e não-

financeiras, informações internas e externas, obtidas por meio formal ou informal, com 
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capacidade preditiva, disponibilizadas em um amplo leque de mecanismos de suporte à decisão 

com uma efetividade na capacidade de controle (CHENHALL, 2003). Ainda, “pode ser visto 

como um mecanismo facilitador da implementação de estratégias corporativas e um dos 

principais componentes de gestão” (JORDÃO; SOUZA, 2012, p. 58) e embora devam estar 

presentes em todas as empresas (FREZATTI et al., 2012), tem-se que com o passar do tempo, a 

sua revisão seja  desvalorizada, principalmente em momentos de mudanças na empresa. Para 

Chenhall (2003) as organizações estão suscetíveis a constantes mudanças impostas por seus 

ambientes internos e externos e o SCG pode auxiliar o gestor na formulação da melhor estratégia 

competitiva para seu negócio, pela dinâmica do ambiente empresarial é necessário constante 

monitoramento das variáveis ou fatores contingenciais. 

Nesse sentido, quanto maior for o ambiente de competição, maior é o foco na 

diferenciação de produtos e na necessidade de equipes especializadas, na tecnologia de produção 

e práticas avançadas de contabilidade gerencial, dessa forma, estas mudanças conduzem as 

empresas a uma maior dependência da informação contábil não financeira que, quando utilizada 

por essas empresas, conduz a uma melhoria no desempenho organizacional (BAINES; 

LANGFIELD-SMITH, 2003). 

Quanto à forma escolhida para competir ou alcançar a vantagem competitiva, Porter 

(1989) entende que, dependendo da estratégia competitiva escolhida pela empresa, irá requerer 

conjuntos diferentes de estrutura organizacional, de controles operacionais e de estilos de 

gerência. 

As informações internas e externas necessárias no SCG envolvem toda a cadeia de valor 

na qual a empresa está inserida, ou seja, analisar a cadeia de valor torna-se um importante para a 

tomada de decisões na gestão estratégica porque envolve acontecimentos externos a empresa, 

mas que impactam nas suas operações e nos seus custos. 

 

2.2. Cadeia de valor 

 

A definição de cadeia de valor para Porter (1989) está focada em gerenciar custos com 

enfoque amplo, é “um sistema de atividades interdependentes. As atividades de valor estão 

relacionadas por meio de elos dentro da cadeia de valor” (PORTER, 1989, p. 44). Segundo 

Shank e Govindarajan (1997, p. 63) “as ações dos clientes podem ter um impacto significativo 

nas atividades de valor da empresa”. 

Os fornecedores não produzem e entregam apenas insumos que serão utilizados nas 

atividades de valor de uma empresa, mas influenciam de modo importante os custos e posição de 
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custos/diferenciação da empresa (SHANK; GOVINDARAJAN, 1997; PORTER, 1989). Um 

desafio único de gestão de custos no perímetro da empresa é motivar os participantes da cadeia 

de valor a reforçar o seu próprio retorno de forma que aumentam em vez de diminuir retornos 

para toda a cadeia (ANDERSON, 2007). 

As “relações entre o modo como uma atividade de valor é executada e o custo ou 

desempenho de uma outra” é o que Porter (1989, p. 44) nomeia “Elos”. Existem os elos 

horizontais ou internos (cadeia de valor interna) e os elos verticais ou externos (cadeia de valor 

externa). De acordo com Rocha e Borinelli (2006), o conceito de cadeia de valor ultrapassa os 

limitas na empresa tanto na linha de fornecedores como de clientes. 

A cadeia de valor externa possui diversas etapas (também denominadas de estágios, 

partes ou ainda atividades estratégicas relevantes). Por exemplo, Shank e Govindarajan (1997, p. 

65) citam algumas atividades estratégicas da cadeia de valor da indústria de produtos de papel: 

“Transporte e Corte da Madeira, Fabricação da Polpa, Fabricação do Papel, Operações de 

Transformação, Distribuição”. 

Quando a empresa participa de diversas etapas da cadeia de valor ela é denominada 

verticalmente integrada (SHANK; GOVINDARAJAN, 1997). Ela pode comprar componentes 

em vez de fabricá-los ou contratar uma assistência técnica em vez de organizá-la internamente 

(PORTER, 1989). Dessa forma, com base nos autores, integração vertical é o grau no qual 

diferentes etapas ao longo da cadeia de valor são executadas por uma mesma empresa. Rocha 

(2002, p. 5) afirma que “integração vertical implica uma organização produtiva na qual uma 

única firma é responsável por duas etapas interligadas do processo de fabricação de um bem 

qualquer”. 

A cadeia de valor foi utilizada como objeto: Gallon, Grunow; Beuren (2009) fizeram 

estudo de caso na Seara Alimentos S/A. sobre logística integrada de produção e industrialização 

de aves e Grunow, Gallon; Beuren (2009) analisaram a cadeia de valor e dos custos das rações 

de uma agroindústria processadora de aves e as etapas do ciclo produtivo e os custos das rações 

ao longo da cadeia de valor da produção de aves. O conhecimento da cadeia de valor é elemento 

relevante no custo total e favorece a busca por melhorias no resultado global da cadeia. 

 

2.3. Teoria da contingência 

 

Por meio dos estudos de Woodward (1965); Gordon e Miller (1976); Waterhouse e 

Tiessen (1978) e Fisher (1995), considera-se que a teoria da contingência postula a visão de que 

não existe sistema de controle universal que atenda a todas as organizações, são as circunstâncias 
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ou o contexto enfrentados pelas organizações que determinam quais sistemas de controle são 

apropriados. 

Na aplicação da teoria da contingência na contabilidade gerencial, tem-se que não existe 

sistema único de controle de gestão, mas sim a escolha de técnicas adotadas diante das 

circunstâncias que a organização está inserida (SILVA et al., 2012). Da mesma forma, uma 

empresa está inserida em uma cadeia de valor que recebe influências, portanto é afetada pelas 

incertezas ambientais (WONG, BOON-ITT; WONG, 2011). 

Para Luft e Shields (2003) a teoria da contingência é fonte de muitas das variáveis não 

contábeis, tais como tamanho da organização, incerteza ambiental, tecnologia. Os autores 

complementam que com o uso da teoria assume-se que as organizações tendem a usar a 

contabilidade gerencial da melhor maneira que lhes favoreça. Junqueira (2010) complementa que 

os fatores contingenciais que exercem influência nas organizações podem ser tanto fatores 

internos, como estrutura ou tamanho, como fatores externos, como globalização ou avanço 

tecnológico dentre outros. O Quadro 1 apresenta-se a descrição desses fatores com base em 

diversos estudos. 

 
Quadro 1: Descrição dos fatores contingenciais 

FATORES AUTOR (ANO) DESCRIÇÃO 

E
X

T
E

R
N

O
 

Ambiente 

Gordon; Narayanan 
(1984); Sharma 
(2002) e Hansen e 
Van der Stede 
(2004). 

Abrangem características de estabilidade, previsibilidade e a rapidez de 
mudanças com relação: (a) atitudes da concorrência; (b) competição por mão de 
obra; (c) competição por compra de insumos/componentes; (d) tecnologia 
aplicada ao processo produtivo; (e) restrições legais, políticas e econômicas do 
setor; e (f) gostos e preferências dos clientes do setor. 

IN
T

E
R

N
O

 

Tecnologia 
Dekker, Groot e 
Shoute (2007) 

Indicadores da tecnologia aplicada ao processo produtivo referem-se a: (a) o 
grau de repetividade das atividades da linha de produção, (b) quantas tarefas da 
linha de produção são as mesmas dia após dia; (c) quantas pessoas fazem tarefas 
diversificadas a maioria do tempo na linha de produção da empresa. 

Estrutura 
Gordon, Narayanan 
(1984) e Sharma 
(2002). 

Grau de descentralização. A delegação de autoridade analisada com base nos 
seguintes aspectos: (a) com relação ao desenvolvimento de novos produtos; (b) 
contratação e demissão de pessoal; (c) seleção de investimentos considerados 
relevantes para a empresa; (d) alocação orçamentária e (e) decisão de preços. 

Estratégia 

Gordon e Narayanan 
(1984); Porter 
(1989); Hansen e 
Van der Stede 
(2004);  

Itens abordados para investigação das empresas são as seguintes: (a) ênfase na 
busca da alta qualidade do produto/serviço, muito maior do que a da 
concorrência; (b) oferecer suporte ao cliente do produto/serviço; (c) desenvolver 
características únicas do produto/serviço; (d) buscar uma imagem da marca 
muito melhor do que a da concorrência; (e) investir em Pesquisa e 
Desenvolvimento muito mais do que a concorrência e, por fim (f) buscar um 
preço de venda muito menor do que o da concorrência. 

Porte 
Merchant (1984); 
Hansen e Van der 
Stede (2004). 

Número de funcionários; funcionários em tempo integral. 

CVO 
Moores e Yuen 
(2001). 

Estágio do nascimento até a morte. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Os fatores abordados no Quadro 1 já foram explorados também por Espejo (2008) que 

utilizou a abordagem contingencial para compreender os atributos do sistema orçamentário 

considerando níveis de desempenho, de forma que a composição e razões parecem estar 
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relacionados aos fatores contingenciais que afetam a empresa: incerteza ambiental percebida, a 

estratégia em foco, a estrutura organizacional, a tecnologia empregada em seu sistema de 

informação e o seu porte, sendo que, Junqueira (2010) também utilizou a ótica da teoria 

contingencial para examinar os efeitos diretos e interativos dos fatores contingenciais internos e 

do ambiente no perfil do SGC e mostrou que ao separar grupos distintos de empresas (indústria, 

comércio e serviços) foi aceita a hipótese de associação entre fator contingencial e ambiente. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Quanto aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como descritiva, qualitativa com 

desenvolvimento de estudo de caso.. Ao considerar que o objetivo do estudo está relacionado à 

cadeia de valor e os fatores contingenciais, busca-se aprofundar em um estudo de caso por 

acessibilidade e na cadeia de valor interna da suinocultura, pois esta representa a principal cadeia 

da empresa estudada.  

A empresa do estudo caracteriza-se por possuir a integração vertical da cadeia da 

suinocultura e está localizada na região norte do Rio Grande do Sul. Na busca por compreender 

sobre o impacto de fatores contingenciais e o controle gerencial nos elos da cadeia de valor, esse 

estudo foi realizado nas granjas de todos os elos da cadeia de valor. Dessa forma, inicialmente, 

manteve-se contato por telefone em 28 de maio de 2013 com um gestor da empresa do caso para 

agendamento das entrevistas e coleta de informações das granjas para fazer as visitas. A 

definição desse gestor ocorreu por acessibilidade, sendo que o mesmo é responsável pela 

logística da integradora na cadeia de valor há 15 anos. 

As granjas visitadas entre 17 e 21 de junho de 2013 localizam-se em Aratiba, Erechim e 

Gaurama, municípios que se destacam na produção de suínos situados na região norte do Rio 

Grande do Sul. Nessas visitas foram aplicadas entrevistas semiestruturada com os gestores. Foi 

desenvolvido um roteiro de entrevista semiestruturada com questões elaboradas com base no 

referencial teórico e utilizando como base os fatores contingenciais utilizados por Espejo (2008) 

e Junqueira (2010), buscando identificar a percepção dos respondentes de cada etapa da cadeia 

interna de valor sobre a interferência desses fatores na execução dos processos da cadeia: (a) 

externo: ambiente; (b) interno (decisões controláveis): tecnologia, estrutura, estratégia e porte. 

A variável Ciclo de Vida Organizacional (CVO) não foi utilizado pelo fato que não se 

conseguir coletar adequadamente o estágio da organização por meio apenas do questionário que 

será aplicado para atingir ao objetivo geral. Dessa forma, seria necessário coletar mais 

informações, o que não seria o foco principal do estudo. 
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A cadeia de valor interna da empresa foi mapeada no estudo, sendo que, entrevistaram-se, 

em cada etapa, as pessoas que estivessem exercendo funções de gerenciamento. Após realizar 

essas entrevistas, que aconteceram no período de Julho de 2013, sobre os fatores contingenciais, 

foi elaborada uma entrevista semiestruturada para o responsável pelo controle gerencial da 

indústria, para identificar o posicionamento e atuação desta diante das situações apontadas nas 

entrevistas anteriores sobre os fatores contingenciais que influenciam a cadeia de valor interna. 

Todas as entrevistas foram transcritas na íntegra. 

Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo para analisar os dados obtidos nas 

entrevistas semiestruturadas. A análise dos resultados descreveu, com base no referencial teórico 

abordado e estudos anteriores, a descrição e análise da cadeia de valor, da influência dos fatores 

contingenciais e do controle gerencial. 

Para validação do instrumento de pesquisa aplicou-se a entrevista a um produtor de 

suínos em Erechim/SC. Após entrevista foram necessários ajustes quanto a sequencia de 

questionamentos, considerando que em determinados momentos da entrevista os temas e 

discussões se repetiam.  

Como a pesquisa envolve aplicação de entrevista semiestruturada, destaca-se como 

limitação, o instrumento de coleta de dados, ao considerar que os respondentes podem, no 

transcorrer da entrevista, omitir informações relevantes por não interpretar os questionamentos 

dos entrevistadores, ou por não se lembrar, naquele momento, de algum aspecto relevante sobre 

as influências dos fatores contingenciais.  

 

4. Descrição e Análise dos Dados 

 

Essa seção descreve os achados e análises da cadeia de valor interna da empresa do 

estudo de caso, as características gerais dos entrevistados, o mapeamento da cadeia de valor e os 

fatores contingenciais e o controle gerencial da agroindústria. 

 

4.1. Mapeamento da cadeia de valor 

 

Este estudo tem foco principal na análise dos fatores contingenciais da cadeia de valor da 

suinocultura e a influência no gerenciamento da agroindústria, na percepção dos gestores, 

portanto, é importante, apresentar o mapeamento da referida cadeia, o que, proporciona melhor 

compreensão dos processos e atividades que podem necessitar de gerenciamento e controle dos 

gestores. O mapeamento foi realizado e ficou conforme Quadro 2. 
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Quadro 2: Elos da cadeia de valor da suinocultura 

1o elo da cadeia - granja de matrizes e reprodutores: 
Utilizados reprodutores e matrizes de alta linhagem que são adquiridos de empresas de tecnologia genética. 
Os leitões recebem cuidado necessário para que possam ser bons reprodutores posteriormente. Tais animais 
em fase adulta são selecionados e somente aqueles com as características reprodutivas necessárias são 
distribuídos a campo para as demais fases da cadeia de valor. Quando a granja não tem estrutura física ou 
operacional para abranger mais de um elo, os animais são transportados de uma granja para outra. 
2o elo da cadeia - Granja de suinocultores integrados para produção de leitões – cria: 
Leitões que nascem e são amamentados até adquirirem 6 kg. ou próximo aos 15 dias de idade. Os leitões 
também precisam de cuidados quanto à temperatura do ambiente e vacinas. Para a produção de leitões sadios 
é necessário elevado controle com ciclo reprodutivo das matrizes e adequada alimentação na fase de gestação. 
3o elo da cadeia -Granja de suinocultores integrados para o ciclo de creche – recria: 
Média de 45 dias e inicia com os leitões provenientes das granjas produtoras de leitões. Os animais recebem 
alimentação adequada para sua fase de vida, vacinas preventivas e corretivas, caso seja necessário, alojamento 
dotado de conforto térmico necessário para que os leitões possam enfrentar as baixas temperaturas da região e 
manejo ou separação dos animais conforme seu desempenho de crescimento ao longo desses 45 dias. 

4o elo da cadeia - Granja de suinocultores integrados para engorda de suínos – Terminação: 
Animais que já possuem 60 dias, após elo anterior e permanecem neste por aproximadamente 105 dias. Os 
animais recebem alimentação adequada para seu crescimento e engorda, conforme sua idade e medicamentos 
ou vacinas necessárias para o controle das enfermidades que surgem, inclusive, o diagnóstico imediato do 
suinocultor proporciona melhores resultados nos lotes integrados. Também são necessários cuidados com a 
limpeza, temperatura e ventilação das instalações. No carregamento dos animais para o abate, os suinocultores 
devem tomar uma série de cuidados para não causar estresse ou morte dos animais até o frigorífico. O 
carregamento desses animais é realizado em caminhões apropriados. 
5o elo da cadeia – Frigorífico (agroindústria): 
Recebimento e abate dos animais com média de 165 dias. Industrialização de vários tipos de cortes de carnes 
nobres, derivados, embutidos, etc. Os produtos apresentam diferentes períodos dentro do frigorífico, alguns 
estão prontos e embalados em alguns minutos depois do abate e outros permanecem mais tempo, pois 
necessitam de outros processos, como a cura, salga, cozimento, defumação, etc., no máximo, 
aproximadamente 30 dias. O ciclo total máximo da cadeia é 180 dias. Após a industrialização, esses produtos 
são distribuídos, na maioria, para grandes redes supermercadistas que comercializam. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A produção de suínos pode acontecer por meio de dois sistemas: o sistema de integração 

verticalizada, que é aquele em que cada suinocultor cuida de uma fase da cadeia de valor, tal 

como cria, recria e engorda; e o sistema de ciclo completo, no qual único suinocultor assume em 

sua granja todos os elos da cadeia de valor, exceto a industrialização. O primeiro sistema vem 

consolidando-se na região sul do Brasil em decorrência dos melhores resultados produtivos e 

qualidade nas carcaças dos suínos, obtidos pela atuação especializada do suinocultor que cuida e 

se aperfeiçoa em uma única fase de vida dos animais.  

O ciclo completo foi perdendo adeptos na região sul do Brasil devido aos baixos 

resultados e quase ineficiente controle de doenças. O cenário encontrado nessa pesquisa 

demonstra a adoção do sistema integrado há 13 anos. Key e McBride (2003) e Weydmann e 

Conceição (2003) já abordavam que a especialização ocorria em vários países do mundo, 

inclusive nos Estados Unidos, onde ocorreu a redução da quantidade de suinocultores em ciclo 

completo e foi crescente a adoção das granjas com especialização em Unidade de Produção de 

Leitão (UPL) e Unidade de Terminação (UT). O segundo e o terceiro elos da cadeia de valor 
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deste estudo referem-se à UPL e o quarto à UT. No ciclo completo, o frigorífico compra os 

suínos do produtor e paga o preço do quilo do suíno vivo do dia, sendo que, o frigorífico 

normalmente disponibiliza recursos para o suinocultor comprar reprodutores, leitões, rações, 

medicamentos e vacinas. Em alguns casos, os suinocultores detêm recursos de capital ou de 

custeio próprios ou buscam junto a instituições financeiras. 

No sistema de integração vertical somente as instalações são financiadas pelos 

suinocultores (ou granjas), sendo que os reprodutores, leitões, rações, vacinas e medicamentos 

são disponibilizados pela integradora ou indústria frigorífica por meio de um contrato de 

comodato, ou seja, todos os insumos necessários neste sistema são de propriedade da 

integradora, que remunera o suinocultor de cada elo da cadeia pelo seu desempenho em cada lote 

de animais entregue a ela. A remuneração é calculada tendo como base a conversão alimentar 

dos animais do lote entregue, sendo que para produtores da fase de cria e recria é exigido 

também um check list com itens de melhoria do manejo e instalações. O sistema mais utilizado 

nos estados da região sul do Brasil é o sistema de integração, ou seja, a integração vertical. Na 

Figura 1 apresenta-se o fluxo da cadeia da suinocultura nesse sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Fluxograma da cadeia da suinocultura no sistema de integração 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Na Figura 1 percebe-se que a cadeia interna da empresa integradora estudada é composta 

pelos cinco elos, desde a granja de matrizes e reprodutores até o frigorífico de abate. São os 

fornecedores que disponibilizam para a indústria integradora os reprodutores, os medicamentos, 
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vacinas e as matérias prima para a fabricação da ração. A indústria integradora do estudo possui 

fábrica de rações própria para atender às granjas. Cada produtor faz a solicitação e a mesma é 

transportada da fábrica até as granjas por meio de caminhões terceirizados. Também é 

terceirizada a frota que faz o transporte dos animais de uma granja para a outra e da granja de 

terminação para o frigorífico. O transporte para a distribuição dos produtos para o cliente e da 

compra das matérias primas da ração também é terceirizado. 

Com a visualização da integração da cadeia percebe-se que o desempenho e os fatores 

contingenciais que influenciam um elo podem também impactar no resultado de outro, por isso, 

cada gestor de granja, além de buscar o seu melhor desempenho precisa conhecer o que também 

pode agregar nas suas ações e controles para melhorar cada vez mais o desempenho da cadeia e 

buscar beneficiar-se por estar nela. 

Foram entrevistados gestores de três granjas, nomeadas neste estudo: granja “A” (cria), 

granja “B” (recria) e granja “C” (engorda). A granja “A” caracteriza-se por alojar mais de duas 

mil matrizes, participante do segundo elo da cadeia de valor. A granja "B" corresponde ao 

terceiro elo, onde é realizada a fase de recria ou creche, até que os leitões possuam 25 kg. ou 60 

dias. A granja "C", quarto elo, realiza a engorda dos suínos, até que o abate. O primeiro elo não 

foi objeto das entrevistas na cadeia interna estudada. Nesta etapa ocorre a multiplicação de 

matrizes e reprodutores para distribuição aos produtores integrados. 

Na granja "A", as principais atividades são de reprodução, gestação, maternidade, 

desmame, laboratório de inseminação artificial, sendo que a mesma possui o total de 27 pessoas 

trabalhando nessas atividades e processos. A ração é produzida na própria granja com a compra 

da matéria prima de qualidade de fornecedores de confiança. Atua há 23 anos neste ramo, sendo 

que, durante esse período já atuou com várias integradoras. Quanto à estrutura física dos seus 

alojamentos, possui piso aquecido e comedouros automáticos, utiliza iogurte na alimentação dos 

leitões. O transporte é próprio para compra das matérias primas da ração. 

A granja "B" pertence ao terceiro elo da cadeia de valor, que é a fase de creche, com 

quantidade de 5.000 leitões que chegam com 6 kg. e permanecem até adquirirem 25 kg. Com 

esse peso médio são transportados para outras granjas. Nela trabalham 5 pessoas e a atuação é 12 

anos. As atividades concentram-se em acompanhar os leitões, temperatura e ventilação dos 

alojamentos, alimentação, vacinas e fazer a separação diária dos animais por tamanho, nas salas 

de alojamento. A estrutura física possui comedouros, piso de plástico e o alojamento é específico 

para atender esses animais. 

A granja "C" desempenha atividades referentes elo da cadeia de valor da terminação, ou 

seja, recebe os leitões com 25 kg. E entrega-os à integradora quando tiverem média de 110 kg. 
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Nesse período são necessários cuidados com a alimentação, ventilação e temperatura do 

alojamento, além dos cuidados sanitários. A granja visitada possui 28 anos, sendo que, o 

alojamento é de 750 animais e são 2 pessoas que trabalham na atividade que possui uma 

estrutura física de comedouros não automatizados. 

Por último, a entrevista com o gestor da agroindústria integradora foi realizada após a 

devida exploração dos fatores contingenciais que impactam as granjas, na percepção dos 

gestores. A integradora, objeto de estudo é uma cooperativa que atua somente no fomento dos 

seus cooperados e integrados, não se responsabilizando pela comercialização dos produtos 

industrializados e realiza a integração vertical a 13 anos. Possui a campo, aproximadamente, 

fomento suinícola de 28.200 matrizes e 2.800 reprodutores, que proporciona abate médio de 

1.700 animais/dia, 620.500 por/ano. Dessa forma, a referida cadeia movimenta na economia 

local o equivalente a 180 milhões de reais/ano, gerando emprego e renda no campo e na cidade. 

As descrições e análises dessas entrevistas e visitas estão apresentadas a seguir. 

 

4.2. Fatores contingenciais e o gerenciamento das granjas na cadeia de valor 

 

A interação entre os elos da cadeia de valor na busca pela otimização de resultados 

operacionais e financeiros é um dos objetivos de haver um sistema integralmente verticalizado 

na indústria. Nessa cadeia de valor e em todas outras organizações, fatores contingências 

interferem e impactam na gestão. Assim, para a otimização dos resultados totais da cadeia de 

valor, os fatores contingências precisam ser conhecidos e gerenciados. Esses fatores podem ser 

internos ou externos a cada elo da cadeia de valor (granjas) ou à indústria.  

 

4.2.1. Fatores contingenciais externos 

 

As seguintes influências externas na administração da granja são foco de discussão e 

comentários dos gestores da granja, nesse estudo: atitudes da concorrência (outros produtores e 

outras integradoras); competição por mão de obra; disponibilidade de crédito para investimento; 

competição por compra de insumos; tecnologia aplicada ao processo produtivo; consumo do 

mercado interno/externo; restrições legais, ambientais, políticas e econômicas do setor; atitudes 

políticas, sindicatos, associações, etc. e gostos e preferências dos clientes dos consumidores 

finais. 

Pela percepção dos suinocultores e referente à concorrência de outras integradoras, o 

gestor da granja "A" menciona que o preço do suíno pago ao produtor nas granjas de todos os 
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elos sofre influência do preço pago aos produtores de concorrentes maiores e líderes de 

mercados, pois esse preço serve de base para as demais e proporciona margem de lucro reduzida, 

podendo tornar insustentável a atividade para os integrados. O sistema da integração vertical 

possui a vantagem aos produtores quanto à absorção dos leitões no mercado, pois outra forma de 

comercialização poderia ser inviável e aqueles com grande quantidade de animais alojados 

dificilmente conseguiriam colocar no mercado toda a produção, necessitando mudar estratégia de 

quantidade, estrutura, investimento, operações e comercializações.  

Existem dificuldades para encontrar mão de obra especializada para atuar nas operações 

da granja (alimentação dos animais, controle sanitário, carregamento para transporte, entre 

outros) e a qualificação da mesma ocorre dentro da própria granja. Na Granja "A" o gestor 

mencionou que “os funcionários cumprem tarefas e não horário”. Alternativa encontrada entre 

todos os entrevistados foi a utilização da mão de obra familiar e incentivos ao cumprimento das 

tarefas. A assistência técnica à granja é disponibilizada pela integradora por meio de técnicos 

agropecuários ou veterinários. Observou-se que dependendo da fase de crescimento ou elo na 

cadeia de valor as visitas são intensificadas. Na granja "B", o proprietário menciona que a 

periodicidade é importante para o combate das doenças. 

Quanto à disponibilidade de crédito para investimento são relatadas dificuldades para se 

conseguir em instituições financeiras, porém, por força política algumas integradoras no país 

intermediam financiamentos disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) para determinadas regiões. O gestor da granja “A” posiciona-se 

contrário a tal prática governamental, pois defende que linhas de créditos do governo deveriam 

ser amplamente disponibilizadas, o que auxiliaria que a prática de concorrência entre 

integradoras e granjas fosse mais adequada e sustentável.  

A integradora exige o mínimo de estrutura física e operacional, mas orienta que melhores 

instalações e ações (como sanitárias e tecnológicas) sejam realizadas, o que fará com que o 

retorno do produtor na granja aumente. Para que houvesse melhor remuneração seria necessário 

menor custo dos insumos da ração ou melhores preços no mercado. Quanto aos custos da ração, 

composta principalmente por milho e soja, o suinocultor da granja "C" aborda que a cotação 

dessas matérias-primas segue o mercado internacional, porém existem preços menores no 

mercado interno, referente à produção oriunda do estado do Mato Grosso, mas que representa 

elevado custo logístico para o suinocultor da região sul do Brasil. Isso poderia ser resolvido com 

investimentos governamentais em infraestrutura de transporte.  

Quanto à competição por compra de insumos, os gestores das granjas mencionaram que 

não ocorre tal fato no setor, porém existe a flutuação dos preços que impactam drasticamente no 
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custo de produção. Os insumos mencionados referem-se ao milho e soja interferem diretamente 

ou indiretamente no resultado das três granjas pesquisadas. A granja "A" realiza a própria 

fabricação da ração e sofre o impacto direto com a alta dos preços das commodities e nem 

sempre consegue repassar seus custos de produção ao kg. do leitão vendido para a integradora, 

pois ela que estabelece o preço de compra. 

Quanto à tecnologia aplicada ao processo produtivo, segundo os gestores, a participação 

em feiras é necessária, sendo que, na última que os gestores da granja “A” participaram 

idealizaram a alimentação dos leitões recém-nascidos com iogurte junto à ração, que 

proporcionou resultados significativos para o desenvolvimento rápido dos animais. Essa 

tecnologia de alimentação foi desenvolvida na própria granja e até então existiam apenas rações 

a base de iogurte em pó disponíveis no mercado por um elevado custo. Assim, a granja visitada 

desenvolveu equipamento para a produção de iogurte e possibilitou encurtar o período de 

permanência dos leitões na granja em 18%, ou seja, a eficiência do produtor está reduzindo o 

tempo no elo da cadeia de valor. 

Quanto ao consumo do mercado interno/externo, o gestor da granja "C" aborda que, o 

mercado da carne suína no Brasil é fortemente influenciado por suas exportações, e este mercado 

se expande de acordo com os acordos comerciais com outros países que possuem clima frio e são 

grandes consumidores mundiais de carne suína. Para ele, o consumo pode ser expandido com o 

aumento do salário mínimo. 

Quanto às restrições legais, ambientais, políticas e econômicas do setor, os gestores de 

todas as granjas pesquisadas relatam que: restrições legais possuem pouca influência; questões 

ambientais interferem muito na atividade devido às crescentes exigências que são impostas pela 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAN) do Rio Grande do 

Sul e que aumentam os custos de produção e questões políticas e econômicas interferem ou 

influenciam o mercado, conforme já abordado. 

Conforme dados divulgados pela EMBRAPA (2013) constata-se que os preços médios 

dos suínos vivos pagos aos produtores do Rio Grande do Sul dos últimos cinco anos aumentaram 

4,85%, enquanto que, custos como milho e soja, utilizados para a fabricação da ração, 

aumentaram significativamente no mesmo período: a saca de soja de 60 kg. aumentou 34,5% e a 

de milho de 60 kg. 15,11%. Este fator econômico de aumento dos custos reduziu as margens de 

lucro do produtor, criando um cenário de crises constantes na cadeia produtiva. 

Quanto às atitudes políticas, sindicatos e associações foi verificado que os gestores das 

Granjas "B" e "C" não fazem parte de qualquer organização desse tipo, entretanto o gestor da 

Granja "A" demonstrou-se muito atuante e participativo neste movimento, e ainda menciona que 
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“o suinocultor é muito eficiente da porteira para dentro da sua propriedade, porém da porteira 

para fora ele não sabe brigar por seus direitos como cidadão, e nem por acordos comerciais 

descentes que promovam a exportação de carne suína brasileira”. 

Quanto aos gostos e preferências dos clientes dos consumidores finais, todos os 

entrevistados abordam que a mudança que ocorreu no mercado foi o aumento pelo consumo de 

carne magra e isso interferiu muito no processo produtivo, fazendo que a integradora adquirisse 

de empresas estrangeiras de tecnologia genética, animais com baixíssimo nível de produção de 

gordura, para isso as fórmulas das rações foram modificadas para este novo tipo de suíno. Da 

mesma forma, o animal a campo necessitou de maiores cuidados, pois se mostrou mais sensível a 

doenças e estresse do manejo inadequado.  

Constata-se que, os fatores contingenciais externos existem e influenciam as atividades 

de administração das granjas, demonstrando que o gestor precisa coletar e analisar as 

informações do seu ambiente externo. Esses resultados confirmam os resultados encontrados por 

Espejo (2008), Junqueira (2010) e Fagundes et al. (2010).  

 

4.2.2. Fatores contingenciais internos 

 

Foram analisadas as influências dos seguintes fatores internos contingenciais no 

gerenciamento das granjas de suinocultores: tecnologia, estrutura, estratégia e porte. Conforme 

comentários e percepção dos gestores quanto aos fatores, seguem os detalhes. 

Quanto à tecnologia interna das granjas, o gestor da Granja "A" relata que desenvolve 

tecnologias de automação produtiva que proporcionem aumento de produção e redução da mão 

de obra e os das granjas "B" e "C" que não desenvolvem suas tecnologias e sim adquirem as que 

são disponibilizadas no comércio para os suinocultores.  

Alguns controles operacionais, gerenciais e de custos são realizados conforme definição 

da integradora e outros são executados por iniciativa dos gestores. O gestor da granja “A” 

menciona que possui sistema informatizado para gerenciar a granja. Nas Granjas “B” e “C” faz-

se controle de custos. Na “B” utilizam-se planilhas de desempenhos dos animais (em kg., por 

lote) e “consegue-se saber a conversão do lote antes mesmo de entregar os animais à 

integradora”. Quanto à relação de gestão entre granja e integradora, considerando essas 

informações e outras já abordadas, como: conversão alimentar, o check list e a assistência 

técnica, não é possível afirmar que a estrutura de gestão das granjas seja totalmente 

descentralizada.  
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O gestor da Granja "B" apontou uma ameaça aos negócios, pois ele tem propriedade 

estruturada para fazer a recria ou creche e este sistema é utilizado pela integradora que está 

vinculada e se houver alguma reestruturação societária ou de processos por parte da integradora 

com alteração da forma com que os elos são constituídos, necessitariam realizar investimento 

muito alto para continuar na atividade. A origem dessa ameaça é o fato de o mesmo conhecer 

que integradoras concorrentes possuem a estrutura, nesses elos, diferenciada.  

Quanto ao porte, quarto fator, acredita gestor da Granja "B" relata que o porte interfere no 

resultado da integradora e no da granja, em ambos porque se diluem os custos fixos e 

proporcionam ganho de escala. De uma maneira geral, os fatores contingenciais afetam de forma 

semelhante todos os elos da cadeia de valor e os controles realizados pela agroindústria 

integradora estão detalhados a seguir. 

 

4.3. Fatores contingenciais e o controle gerencial da agroindústria 

 

Com o procedimento de entrevistas buscou-se a triangulação das informações utilizando-

se a mesma estrutura de fatores contingenciais e verificou-se o posicionamento da integradora 

agroindústria sobre os fatores apontados pelos gestores das granjas. O gestor entrevistado foi 

programador e controlador de produção das granjas, portanto, conhece a logística da cadeia dos 

suínos da região. No Quadro 3 destacam-se os fatores contingenciais que influenciam as granjas, 

na percepção dos gestores, assim como o posicionamento do gestor da agroindústria quanto ao 

gerenciamento dos fatores que afetam a cadeia de valor. 

O foco da integradora quanto à tecnologia é o melhoramento genético dos animais e a de 

estrutura física nas granjas, responsabilidade da assistência técnica. Caso o agricultor não atenda 

às solicitações, a integradora pode retirá-lo da parceria. Ainda, possui departamento 

especializado em tecnologia de nutrição e transportes e a integração vertical possibilitou que a 

mesma exerça influência nas instalações da propriedade, no aprimoramento de tecnologias e 

manejo, ações que por conta própria o suinocultor talvez não conseguisse implementar. 

A mortalidade dos animais e a conversão são os grandes influenciadores nos resultados 

dos suinocultores e, por meio do índice a integradora acredita que realiza o controle dos custos 

nas propriedades. A divulgação do cálculo do índice de conversão é feita pelo extrato detalhado 

entregue ao produtor referente lote de suínos. Sobre possíveis reclamações e sugestões vindas 

dos produtores à integradora, o gestor comentou que são acatadas aquelas que se tornam um 

consenso entre os suinocultores e avalia que as difusas e contraditórias não contribuem para a 

melhoria da relação entre integradora e os elos da cadeia de valor.  
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A integradora foca seu trabalho de assistência técnica ao produtor nas fases da cria e 

recria, pois necessita de leitões e não pode ser ineficiente nesta fase, que é muito suscetível a 

doenças e variações climáticas da região, sendo que o leitão com 60 dias de vida ou 25 kg. os 

animais são mais resistentes e desenvolvem-se com mais facilidade. O gestor aborda que os 

controles a campo aumentaram nos últimos tempos para tornar viável a integração vertical e a 

produção de animais com elevada qualidade de carnes com baixo teor de gordura. 

 

Quadro 3: Fatores contingenciais, influência na cadeia de valor e controle gerencial 

FATORES 
INFLUÊNCIA NA CADEIA DE 

VALOR 
CONTROLE GERENCIAL PELA 

AGROINDÚSTRIA 

E
X

T
E

R
N

O
 

Ambi
ente 

(a) atitudes da concorrência: o preço do 
suíno pago ao produtor nas granjas sofre 
influência do preço praticado pago aos 
produtores de integradoras concorrentes 
maiores; (b) dificuldade de oferta de mão 
de obra; (c) falta disponibilidade de 
crédito; (d) tecnologia: pesquisa em 
feiras e desenvolvimento interno de 
soluções para o processo produtivo; (e) 
restrições legais, políticas e econômicas: 
órgãos ambientais e pouca dos 
sindicatos; e (f) gostos e preferências dos 
clientes: qualidade exigida pelo 
consumidor final influencia ações de 
boas práticas, genética adquirida e 
alimentação dos suínos. 

(a) utilização de índice de conversão alimentar e 
flexível quanto ao fato de permitir que algumas das 
granjas de iniciadores – cria que possuam 
integração vendam também seus leitões para outras 
integradoras; efetua pagamento aos produtores 
conforme índice de conversão alimentar; (b) não 
interfere na seleção, contratação ou indicação de 
mão de obra; convida os proprietários e 
funcionários das granjas para as palestras e cursos; 
(c) não financia as instalações das granjas; (d) 
cobranças referentes check list com incentivos; (e) 
segue exigências dos órgãos ambientais aos 
produtores, sem dar suporte quanto à isso; (f) 
exigências de qualidade do produto: fornece leitões 
com genética que agrade gosto dos consumidores e 
ração produzida na fábrica que pertence à ela. 

IN
T

E
R

N
O

 

Tecno
logia 

Pesquisas em feiras e desenvolvimento 
interno referente processo produtivo. 

Decisão sobre automação do processo ou outros 
melhoramentos fica a critério do gestor da granja. 

Estru-
tura 

Controles operacionais, gerenciais e de 
custos realizados conforme definição da 
integradora e outros são executados por 
iniciativa dos gestores. Os gestores: (a) 
desenvolvem atividades operacionais; (b) 
contratação e demissão de pessoal; (c) 
seleção de investimentos considerados 
relevantes e (d) alocação orçamentária.  

Exige estrutura física mínima da granja. Oferece 
assistência técnica, remunera o desempenho das 
granjas por meio da conversão alimentar e 
incentivos do check list. Deferimentos de expansão 
da granja e possibilidades de receber mais e 
melhores lotes de alojamento consideram histórico 
de desempenho. Controles solicitados: ração, 
medicamentos, vacinas consumidas e mortalidade. 

Estra-
tégia 

Qualidade da genética, manejamento e 
alimentação dos animais por lote. 

Busca alta qualidade do produto, imagem da marca 
muito melhor que concorrência. Não se foca em 
buscar preço de venda muito menor que 
concorrência. A integração vertical proporcionou 
mais controle e qualidade dos animais abatidos, 
com baixa variação de quantidade produzida a 
campo frente às recorrentes crises nos preços. A 
abertura de novas vagas para as granjas é 
condicionada a demanda do mercado. 

Porte 

Diluição dos custos fixos e ganho de 
escala. Dificuldade de contratação de 
mão de obra e colocação da produção no 
mercado. 

Diluição dos custos fixos, como frete, por exemplo. 
A conversão ou a eficiência do produtor não está 
atrelada ao porte, pois depende do perfil de cada 
produtor. O tempo de atuação do produtor não 
interfere na conversão alimentar e sim o seu 
profissionalismo na criação e manejo dos animais. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Constata-se que existe flexibilização por parte da integradora quanto às exigências 
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relacionadas à estrutura das propriedades e nesses casos, os gestores das granjas que procuram 

atender as recomendações possuem melhor histórico de desempenho, assim como, possuem mais 

possibilidades de receber mais e melhores lotes de alojamento e possíveis deferimentos de 

expansão. 

 

5. ConsideraçõesFfinais 

 

O estudo objetivou identificar como os fatores contingenciais influenciam o 

gerenciamento da cadeia de valor de uma agroindústria na percepção dos gestores da região 

norte do estado do Rio Grande do Sul, para isso desenvolveu-se pesquisa qualitativa com 

aplicação de entrevistas semiestruturadas, utilizando questões que envolveram os fatores 

contingenciais com enfoque no controle gerencial. Como resultado demonstrou-se o 

mapeamento da estrutura da cadeia de valor da agroindústria, assim como se descreveram as 

características de cada elo. Os achados confirmam estudos anteriores de Chenhall (2003); 

Fagundes et al. (2010); Wong, Boon-Itt; Wong (2011); Silva et al. (2012); Faia et al. (2013) por 

concluir que existe influência contingencial na empresa pertencente à uma cadeia de valor. 

Quanto aos fatores contingenciais identificados, focou-se na influência de cada um na 

administração das granjas que compõe dos elos da cadeia e posteriormente observou-se a posição 

da agroindústria integradora. 

Pela percepção dos suinocultores integrados os principais fatores contingenciais externos 

que influenciam o negócio são: preços baixos praticados pela integradora, que reduzem as 

margens de lucro e quase inviabilizam a atividade; a escassez de mão de obra para os trabalhos 

em uma granja; baixos incentivos de linhas de créditos para o setor; a tecnologia é muito 

importante porque proporciona redução de custo e ganhos de produção em escala, sendo que essa 

variável é acessível ao produtor e depende de o mesmo buscar investimentos para isso; consumo, 

sendo que, os produtores abordam que o mesmo é fortemente influenciado pela exportação e que 

país não está firmando bons contratos de comércio exterior que beneficiem o setor, e que isso 

deveria ter maior e melhor atenção do governo federal; e por fim, a questão ambiental, pois todos 

os produtores da cadeia de valor apontaram o aumento constante das exigências ambientais, o 

que impedem algumas expansões de produção e representam maiores gastos.  

Quanto aos fatores contingentes internos, na percepção dos gestores suinocultores, 

verificou-se que: o desenvolvimento da tecnologia de automação produtiva pode ser uma forma 

de reduzir custos; a existência de bons controles internos de custos introduzidos pela integradora, 

por meio de programas ou fichas de anotações são importantes para a gestão do negócio; quanto 



Análise de fatores contingenciais na cadeia de valor da suinocultura: estudo em uma agroindústria  
Toigo, L.A.; Wrubel, F.; Diel, F.J.; Lavarda, C.E.F. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 3 – Jul/Set - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

118

ao porte os produtores, o maior possibilita a redução dos custos fixos, porém para aumentar a 

produção existiriam dificuldades na oferta de mão de obra disponível. 

O posicionamento da agroindústria quanto às principais influências dos fatores 

contingenciais na cadeia de valor, conforme apontado pelos gestores das granjas, menciona-se 

que: a concorrência exercida por outros comerciantes locais acabou depois da última crise do 

preço do suíno de 2012, e que a integradora permaneceu com sua estrutura de capital; quanto ao 

consumo final, a demanda de carne magra pelo mercado impôs uma série de mudanças para o 

processo produtivo e investimentos da integradora.  

Quanto aos fatores contingenciais internos sob a ótica da agroindústria, percebe-se que as 

granjas que permaneceram na atividade modernizaram-se para reduzir custos produtivos; a 

integradora oferece incentivos de remuneração dos lotes para os produtores mais competitivos, 

para que os mesmos continuem investindo em tecnologias e manejo para que obtenham os 

melhores índices de produtividade, sendo que, remunera os produtores por meio do índice de 

conversão alimentar, mas não financia investimentos. Considera-se que a conversão alimentar 

incentiva o controle e gestão dos principais custos e perdas da propriedade: consumo de ração e 

mortalidades.  

Referente estratégia, a integradora aborda que o investimento em reprodutores de alta 

linhagem e o acompanhamento técnico dos integrados geram carcaças de qualidade para a 

indústria. Quanto ao porte da granja, acredita-se que esse interfere na redução de custos fixos da 

integradora. As preferências dos clientes são motivos de influências na qualidade dos processos 

para manter a qualidade dos produtos e são atendidas por meio de rações apropriadas e manejo 

adequado dos animais durante o alojamento e transporte. Os fatores contingenciais afetam de 

forma semelhante todos os elos da cadeia de valor e não é possível afirmar que a estrutura de 

gestão das granjas seja totalmente descentralizada. 

Como proposta para futuros estudos poderia ser elaborado sistema de custos que 

disponibilizem informações que contribuam para o gerenciamento dos fatores contingenciais da 

cadeia de valor. Além disso, poderia ser construída e testada hipótese sobre a influência dos 

fatores contingenciais no desempenho da agroindústria. Dessa forma, não se pretende esgotar o 

assunto. 
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