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Resumo: O agronegócio brasileiro, atualmente um setor de destaque para a economia nacional, 

onde a produção de carne de frango tem assumido participação crescente no comércio mundial 

de carnes. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o potencial da venda e consumo da carne 

de frango in natura no mercado municipal de Araripe/CE. A pesquisa constou de um 

questionário, contendo perguntas objetivas e subjetivas, aplicado a 20 (vinte) comerciantes de 

frango alocados no mercado municipal da cidade. Os entrevistados foram escolhidos 

aleatoriamente no horário de pico de comercialização, entre nove e onze horas da manhã. A 

abordagem geralmente ocorria no momento em que o comerciante não estava atendendo o 

cliente. Sobre o perfil dos vendedores, a idade média é de 37 anos, maioria tem o ensino médio 

incompleto e não tem nenhum vendedor com graduação em cursos de nível superior. Os 

vendedores entrevistados comercializam o frango em boxes individuais e todos os comerciantes 

compram as aves de revendedores o que resulta em menor margem de lucro. Cerca de 50% dos 

vendedores afirmaram que a procura pelo frango tem aumentado no local. Um aspecto 

importante que merece ser citado em relação ao comércio no mercado municipal é que os boxes 

isolados, aqueles distantes do assim chamado pavilhão da carne, apresentam maior dificuldade 

na comercialização em relação aos demais. Pode-se concluir que o questionário ilustrou que a 

procura de frango in natura no mercado municipal de Araripe tem potencial de expansão e deve 

ser modernizado para potencializar as vendas no local e fidelizar cada vez mais os clientes. 
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Abstract: Brazilian agribusiness, currently a prominent sector for the national economy, where 

the production of chicken meat has assumed an increasing participation in the world meat trade. 

The present work aims to evaluate the potential of sale and consumption of chicken meat in 

natura in the municipal market of Araripe / CE. The survey consisted of a questionnaire, 

containing objective and subjective questions, applied to 20 (twenty) chicken traders allocated 

in the municipal market in the city. Respondents were chosen at random during peak marketing 

hours, between nine and eleven o'clock in the morning. The approach usually took place at a 

time when the merchant was not serving the customer. Regarding the profile of salespeople, the 

average age is 37 years old, most of them have incomplete high school education and have no 

salesperson with a degree in higher education courses. The interviewed sellers market the 

chicken in individual boxes and all traders buy the birds from resellers which results in a lower 

profit margin. About 50% of the sellers stated that the demand for chicken has increased on the 

spot. An important aspect that deserves to be mentioned in relation to trade in the municipal 

market is that the isolated boxes, those far from the so-called meat pavilion, have greater 

difficulty in marketing in relation to the others. It can be concluded that the questionnaire 

illustrated that the demand for fresh chicken in the municipal market in Araripe has the potential 

to expand and should be modernized in order to boost sales on the spot and increase customer 

loyalty. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

  O agronegócio brasileiro, atualmente um setor de destaque para a economia nacional, 

que segundo dados do Mercado Físico Rural (2010) o MF Rural, o setor é responsável por cerca 

de 33% do produto interno bruto do Brasil, empregando 38% da mão de obra e representando 

36% das importações.  

Devido ao tamanho do território brasileiro e de seus distintos tipos de clima e fertilidade 

do solo, o país é tido como o “celeiro mundial”, produzindo uma gama de diferentes produtos 

agrícolas. Segundo Scolari (2017), o Brasil é um dos principais exportadores de soja, açúcar, 

carnes de frango, suína e bovina, café, suco de laranja, milho, etanol e algodão para diversos 

países no mundo. Todavia, mesmo o país apresentando mercados altamente competitivos como 

os citados acima, o setor da avicultura alcança imediatos crescimentos de produção e lucro, 

sendo um dos principais dentro da economia nacional. 
A produção de carne de frango tem assumido participação crescente no comércio 

mundial de carnes, como consequência do desenvolvimento tecnológico da atividade, que 

possibilita oferecer melhores produtos aos consumidores a preços mais baixos (DÍAZ, 2007). 
De acordo com a União Brasileira de Avicultura – UBABEF nos últimos anos, a 

avicultura de corte brasileira alcançou um crescimento expressivo em 2010, com produção 

cinco vezes maior que a de 1990. Neste período, a disponibilidade interna de carne de frango 

quadruplicou e a exportação nacional alcançou recordes sucessivos, mantendo o Brasil como 

maior exportador de carne de frango e terceiro produtor mundial (UBABEF, 2011). 



 

Mesmo tendo sido a penúltima região em crescimento da produção de carne de frango 

no período, ainda assim o percentual de crescimento do Nordeste atingiu 4,3 %, o que equivale 

à taxa de 5,9 % a.a. Com isso a produção regional alcançou em 2010 o total de 972.000 

toneladas, representando 12 % da produção nacional (BOTREAL et al.,2012). 

Sobre essa conjuntura, no contexto cearense a produção semanal de frango no estado é 

de aproximadamente 4 milhões de quilos (FREITAS & BERTOGLIO, 2011). 

Em 2011 o consumo per capita de carne de frango foi de 47,4 quilos, contra 44 quilos 

em 2010. Com isso, o consumo por brasileiro foi, em média, de quase quatro quilos mensais ou 

um quilo a cada semana. O consumo per capita de frango no Brasil foi o 7º maior de um ranking 

de 77 países (SOUSA, 2011). 

No Ceará, principalmente nos grandes centros urbanos, o consumo de frangos continua 

crescendo. Atualmente, esse valor gira em torno de 40 quilos por pessoa/ano, com tendência de 

crescimento pelas vantagens que o produto oferece (BOTREAL et al.,2012). 

Deste modo, o presente trabalho através da utilização de técnicas de revisão 

bibliográfica aliada ao método de abordagem de crivo quantitativo, teve como objetivo avaliar 

o potencial de comercialização da carne de frango in natura no mercado municipal da cidade 

de Araripe, Ceará. 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

No que tange os aspectos metodológicos utilizados na composição deste trabalho, 

primeiramente foi feita uma revisão bibliográfica acerca de temáticas sobre os objetivos deste 

trabalho, como forma de enriquecimento científico desse artigo. Pode-se observar na literatura 

que são vários os métodos de abordagens: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético, 

qualitativo, quantitativo, quali-quantitativo e histórico-cultural. Para resolução deste trabalho 

foi utilizado o método quantitativo.  

Segundo Santos, Rossi e Jardilino (2000), o método quantitativo é definido como, 

conforme o próprio termo indica, em quantificar opiniões, dados, nas formas de coleta de 

informações, assim como também com o emprego de recursos e técnicas estatísticas desde as 

mais simples, como percentagem, média, moda, mediana e desvio padrão, até as de uso mais 

complexos, como coeficiente de correlação, análise de regressão etc., normalmente utilizados 

em defesas de teses.  

Sobre este aspecto, a realização de estudos quantitativos, conforme ressalta Yin (2003), 

pode trazer consideráveis contribuições à teoria vigente ou mesmo modificá-la. 

A utilização do método quantitativo no presente trabalho se faz necessário, devido à 

necessidade de mensurar resultados em números, através da aplicação de um questionário aos 

vendedores de frango alocados no mercado municipal de Araripe.  

O levantamento dos dados ocorreu entre os meses de maio e junho de 2019 no mercado 

municipal da cidade de Araripe, que está inserido nas coordenadas geográficas 7° 12’ 42”S 40° 

08’ 08”W. 

 Localizado na cidade de Araripe (Figura 1), extremo sul do Ceará, no chamado Cariri 

Oeste, distante cerca de 536 km de Fortaleza, pela BR 116.  

 

 



 

 
Figura 1. Localização do Município de Araripe 

 
FONTE: Wikipédia 

 

 

O município de Araripe está localizado na microrregião do Cariri, na bacia hidrográfica 

do Alto Jaguaribe e possui uma área de 1.347 km², situado a uma altitude de 605 m, 

apresentando clima tropical quente subúmido e tropical quente semiárido com temperatura 

média variando de 24 a 26 ° C e pluviosidade média de 682,7mm, concentrada nos meses de 

janeiro a maio (CAMARGO FILHO & OLIVEIRA, 2009).  

Este município possui uma população de aproximadamente 21.550 mil habitantes, dos 

quais 12.437 mil residem na zona rural, ou seja, 57,71% da população têm uma ligação direta 

com a atividade agropecuária (IBGE, 2017).  

Os solos do município são classificados como neossolos litólicos (antigo solos litólicos), 

argissolos vermelho-amarelo (antigo podzólico vermelho-amarelo) latossolo vermelho-amarelo 

e vertissolo (EMBRAPA, 2016). 

A pesquisa constou de um questionário, contendo perguntas objetivas e subjetivas, 

aplicado a 20 (vinte) comerciantes de frango alocados no mercado municipal da cidade. 

Os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente no horário de pico de comercialização, 

entre nove e onze horas da manhã. 

A abordagem geralmente ocorria no momento em que o comerciante não estava 

atendendo o cliente. Em seguida foi feito uma análise e triagem dos dados obtidos, com a 

confecção de gráficos que serviram para a geração de discussões e conclusões acerca dos 

aspectos da comercialização de frango in natura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Traçando-se o perfil dos vendedores/comerciantes, a idade média é de 37 anos. A 

maioria tem o ensino médio incompleto e não tem nenhum vendedor/comerciante com ensino 

superior completo. (Gráfico 1). 

 

 
       Gráfico 1: Grau de escolaridade dos vendedores. 

 
                       FONTE: Próprio Autor 

 

 

Todos os vendedores entrevistados comercializam o frango em boxes individuais e 

vendem apenas o frango no seu estado in natura. Os frangos são recebidos já abatidos 

diretamente dos revendedores. 

Todos os comerciantes compram as aves de revendedores o que resulta em menor 

margem de lucro. Apesar desse fato, a atividade ainda é considerada rentável. Os preços dos 

frangos fornecidos variam de uma granja para outra. 

De acordo com a Associação Brasileira de Exportação de Frango – ABEF, como pode 

ser visualizada no gráfico 2, a maior margem de lucro é obtida quando os comerciantes 

revendem aves da granja Regina. Trabalhos similares na região metropolitana de Fortaleza 

mostram dados similares. Segundo Abef (2019) a maioria dos comerciantes da região 

metropolitana de Fortaleza que vendem frango in natura compram da granja Regina, 

despontando que as granjas maiores tem maior força de comercialização. 

 Os resultados dos dados mostram também que os vendedores não compram de 

pequenos produtores locais, preferem comprar de grandes granjas, uma das hipóteses para isso 

seria a sazonalidade dos pequenos produtores, que não ofertam frangos o ano todo, e o preço 

de revenda dos pequenos produtores tendem a ser maior pelo seu custo de produzir. 

 

 

 

 



 

                        Gráfico 2. Valores de compra e venda da   carne de frango pelos diferentes  

                         fornecedores do local. 

 
                         FONTE: Próprio Autor 

 

 

No tocante a compra de carne de frango in natura, cerca de 50% dos vendedores 

afirmaram que a procura pelo frango tem aumentado no local, 35% informam que a procura se 

mantém constante e uma pequena parcela equivalendo a 15% asseguraram que a procura 

diminuiu ao longo dos últimos anos, como podemos visualizar mais detalhadamente pelo 

gráfico 3. 

 

 
                    Gráfico 3. A procura pela carne de frango in natura 

 
                       FONTE: Próprio Autor 

 

 

Os resultados mostraram que a maioria dos consumidores preferem comprar a 

quantidade de carne de frango necessária para ser consumida no decorrer da semana de uma 



 

única vez. Algumas pessoas compram carnes de frango duas os mais vezes na semana. As partes 

que tem maior procura são peito e a coxa, mas todas as partes são vendidas.  

Nos finais de semana, a venda de carne de frango no mercado é mais intensa, chegando 

a ser o triplo da quantidade comercializada nos demais dias (Gráfico 4). A quantidade adquirida 

pelos comerciantes no sábado e no domingo foi totalmente vendida. 

 

 
          Gráfico 4. Médias das quantidades compradas e vendidas na semana e   nos fins de semana  

          em kg. 

 
          FONTE: Próprio Autor 

 

 

As carcaças que não são vendidas durante a semana são armazenadas em freezer e é 

exposta a venda no dia seguinte tendo prazo de 24 horas para serem comercializadas. 

Todos os comerciantes entrevistados mostraram ter o selo S.I.M, selo municipal de 

certificação de qualidade e higiene, expedido pela secretaria de agricultura municipal. 

O Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) é vinculado à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural, e é responsável pela inspeção e fiscalização da produção industrial e 

sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, adicionados ou não de 

produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, 

depositados e em trânsito nos municípios do Brasil. (ABEF, 2019). 

De acordo com os entrevistados as principais vantagens de se vender carne de frango 

são: bom lucro, grande demanda e o fato de não precisarem cumprir horários. Todos esses 

aspectos também foram citados por Prado (2011) em mercados municipais do interior da 

Paraíba. 

Segundo os comerciantes a maioria dos seus clientes são da classe média, mas eles 

confirmam que tem clientes de todas as classes sociais. 

Um aspecto importante que merece ser citado em relação ao comércio no mercado 

municipal é que os boxes isolados, aqueles distantes do assim chamado pavilhão da carne, 

apresentam maior dificuldade na comercialização em relação aos demais. Os vendedores 

acreditam que isso aconteça pelo leiaute do mercado, que hoje é pequeno para a quantidade de 

comerciantes que utilizam o local, assim deixando alguns vendedores de frangos longe do 



 

centro de venda. Além disso, vale destacar que aspectos como divulgação e a falta de higiene 

podem influenciar nas vendas. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

A produção agropecuária no Brasil é grande responsável pela constituição do Produto 

Interno Bruto (PIB) nacional, dentro deste cenário é observado que a produção de carnes de 

frango tem assumido participação crescente na composição deste indicador, bem como no 

comércio interno nacional e mundial de carnes.  

Diante do exposto neste artigo observa-se que na conjuntura regional, o nordeste 

brasileiro apesar de obter números inferiores diante das outras grandes regiões, têm alcançado 

percentuais que mostram uma crescente deste setor no que se refere a este indicador de 

produção e comercialização de carnes de frango. 

Não obstante a realidade encontrada, o Ceará apresenta produção semanal de frango de 

aproximadamente 4 milhões de quilos. O consumo de carne de frango, em especial nos grandes 

centros urbanos, apresenta tendencia de crescimento relevante. 

Diante da relevância deste tema, e da baixa produção cientifica nos âmbitos da 

municipalidade cearense, faz-se necessário entender essa temática no contexto municipal 

interiorano. O presente trabalho objetivou, através de métodos de revisão de literatura e análise 

quantitativa, avaliar o potencial de comercialização da carne de frango in natura no mercado 

municipal da cidade de Araripe, Ceará. Compreendendo o perfil dos comerciantes e 

consumidores, bem como o cenário em que estão inseridos, para entender as vantagens 

encontradas que o produto oferece. 

Assim, conclui-se com a pesquisa que a procura de frango in natura no mercado 

municipal de Araripe tem potencial de expansão, onde as grandes granjas são responsáveis pelo 

fornecimento de carne de frango, devido a sua capacidade de atender a demanda durante todo 

o ano, bem como poder de ofertar o produto com preços mais baixos. Que a estrutura física do 

mercado corrobora para a falta de equidade para os comerciantes, onde os vendedores que 

possuem box mais distantes do pavilhão da carne encontram dificuldades para vender seus 

produtos. 

Recomenda-se para novos trabalhos, analisar o papel das prefeituras no tocante ao 

estímulo ao associativismo e cooperativismo dos pequenos produtores de frango do município, 

para que os mesmos consigam acessar novos mercados, gerar renda e ampliar sua parcela de 

participação no comércio frente as grandes granjas da região. Estudos e análises no que se refere 

a infraestrutura dos mercados públicos municipais, para observar aspectos sanitários e leiaute, 

e assim obter propostas efetivas e eficazes para modernizar e potencializar as vendas no local. 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BRASIL E LIMA-PERU. 2007. 137f. Dissertação (Mestre em Zootecnia – Produção Animal). 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Jaboticabal, 2007. 

 



 

EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de Janeiro: EMBRAPA-SPI, 

2016. 

 

FREITAS, L.; BERTOGLIO, O. A evolução da avicultura de corte brasileira após 1980. 

Economia e Desenvolvimento,Santa Maria, n. 13 p. 1-38. agosto. 2011. 

 

IBGE. Censo Demográfico: dados gerais. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas, 2017. 

 

MERCADO FÍSICO RURAL- MF RURAL. Notícias do agronegócio, 2015. Disponível em 

http://www.mfrural.com.br/agronegocio.asp, acesso dia 18 de maio de 2019. 

 

MIELE, M. Importância da cadeia produtiva da carne suína em 2011. Embrapa Suínos e Aves, 

Concórdia-SC. 2012. 2p.  

 

PRADO, A.C.F. Carne de Frango congelada: Análise das exigências técnicas para a 

comercialização nos mercados interno e externo. Recife: UFERSA. Originalmente apresentado 

como Monografia, Universidade Federal Rural do Semiárido, 2011. Disponível em: 

<https://www.equalis.com.br/arquivos_fck_editor/Monografia Alvina 14.12.pdf>. Acesso em: 

14 jun. 2019. 

 

Rural News. Notícias relacionadas ao mercado agropecuário. Disponível em: 

http://www.ruralnews.com.br/visualiza.php?id=430, acesso 14 de junho de 2019. 

 

SANTOS, G. T.; ROSSI, G.; JARDILINO, J. R. L. Orientações metodológicas para elaboração 

de trabalhos acadêmicos. 2 ed. São Paulo: Gion Editora, 2000. 

 

Sindicato Nacional da Industria de Alimentação Animal – SINDIRAÇÕES. Notícias sobre a 

indústria de alimentação animal, 2010. Disponível 

em:http://www.sindiracoes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Item

id=86 , acesso em 14 de jun. de 2019. 

 

SCOLARI, D.D.G. Produção agrícola mundial: o potencial do Brasil. Disponível em: 

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/19030/1/Producaoagrícolamundia.pdf>. 

Acesso em: 14 junho 2019. 

 

SOUZA, D. P.; OSAKI, M. Caracterização do Mercado Internacional de Carne de Frango Brasil 

X Estados Unidos.  CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E 

SOCIOLOGIA RURAL, 44, 2011, Fortaleza. Anais... Fortaleza: SOBER, 2011. 

 

UNIÃO BRASILEIRA DE AVICULTURA. UBABEF. Relatório anual 2010-2011. Disponível 

em:<http://www.abef.com.br/ubabef/publicacoes_relatoriosanuais.php>. Acesso em: 8 jun. 

2019. 

 



 

VOILA, M.; TRICHES, D. A cadeia de carne de frango: uma análise dos mercados brasileiro 

e mundial de 2002 a 2010. Disponível em: 

<https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/TD_44_JAN_2013_1.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2019. 

 

YIN, R. K. Case study research: design and methods. 3. ed. London: Sage Publications, 2003. 

 

 

 

APÊNDICE 

Questionário:  

 

 

1. Qual sua idade? 

 

2. Escolaridade? 

 

3. Quais são seus fornecedores? 

 

4. Quais os valores de compra da carne de frango em média? 

 

5. Quais os valores de venda da carne de frango em média? 

 

6. Qual a quantidade de quilos comprado durante a semana em média? 

( )  10 kg 

( )  20 kg 

( )  30 kg 

( )  40 kg 

( )  50 kg 

 

7. Qual a quantidade de quilos vendidos durante a semana em média? 

( )  10 kg 

( )  20 kg 

( )  30 kg 

( )  40 kg 

( )  50 kg 

 

8. Qual a quantidade de quilos comprados durante o final de semana em média? 

( )  30 kg 

( )  60 kg 

( )  90 kg 

( )  120 kg 

( )  150 kg 

 

9. Qual a quantidade de quilos vendidos durante o final de semana em média? 

( )  30 kg 



 

( )  60 kg 

( )  90 kg 

( )  120 kg 

( )  150 kg 

 

10. Quais as partes ou cortes mais procurados pelos clientes? 

 

11. O vendedor tem o selo de inspeção sanitária municipal o S.I.M? 

 

12. A procura pela carne de frango in natura tem: 

( )  aumentado 

( )  está constante 

            ( )  diminuído 

 

 


