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1. Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar que a renda da terra 

ainda exerce papel importante nas atividades agropecuárias direcionadas exclusivamente 

para o mercado, apesar do elevado nível de desenvolvimento tecnológico que nele tem se 

verificado na atualidade. Utilizamos como exemplo, o caso da avicultura de corte no Estado 

de Mato Grosso do Sul, Brasil, que, apesar tratar-se de atividade altamente tecnificada, 

assemelhando-se aparentemente a uma verdadeira fábrica, a renda da terra aparece como 

fundamental na manutenção da atividade. 

Tal afirmação se norteia em função do pressuposto teórico de que 

compreender como se dá o processo de produção e apropriação da riqueza social no 

campo, implica em considerarmos que a terra possui suas próprias especificidades, já que, 

como meio de produção, não contém trabalho, ou seja, é um bem natural e finito, 

distinguindo-se, portanto, da indústria, conforme nos lembra Martins (1995). 

Na Geografia, Oliveira (1981) destaca que a renda da terra pode ser 

apropriada pelo proprietário de terra ou pelo capital. Neste último caso existem duas formas 

de apropriação da renda. Uma delas ocorre quando a produção subordina a circulação, ou 

seja, quando o preço do produto agrícola é ditado na produção: 

Repete-se, nesse caso, o processo de desenvolvimento 

do capitalismo industrial, onde a circulação está completamente 

submetida à produção, pois cada vez mais a mercadoria sai da 

produção com o preço de venda ao consumidor estipulado, 

conseqüentemente o custo de mercadoria para o comerciante 

também. (OLIVEIRA, A.U. ,1981, p. 20) 

Quando tal situação acontece, temos a territorialização do capital. 

A outra forma de apropriação da renda da terra se dá quando a circulação 

subordina a produção, ou seja, quando o preço dos produtos agrícolas é ditado na 

circulação: 
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Esta tem sido a prática do capital comercial e industrial, 

sujeitar a agricultura aos seus ditames. Estabelecendo o 

monopólio na circulação, o capital subjuga, de um lado, grandes 

e pequenos agricultores e, de outro, os consumidores, com seus 

preços monopolistas. 

Esta forma de atuação tem sido gradativamente 

incorporada pelos grandes capitais (principalmente 

multinacionais) que pouco a pouco vai espremendo toda sorte de 

representantes do capital comercial (intermediários, maquinistas, 

atravessadores, atacadistas, etc.), confinando-os a setores 

menos rentáveis na atual conjuntura, inflacionando estes setores 

de concorrentes o que apenas contribui para arruína-los ainda 

mais. 

Estamos, a cada dia mais, assistindo ao processo 

provocado pela absorção por parte das grandes empresas 

capitalistas dos rendimentos do trabalho agrícola através da 

criação de mecanismos praticamente compulsórios de 

comercialização das safras. (...) Essa transferência de renda, ou 

esta sujeição da renda da terra ao capital, tem sido uma das 

pedras de toque do atual sistema ... (idem, ibidem, p. 23) 

Essa forma de apropriação da renda da terra pelo capital, na qual se 

subordina a produção à circulação, tem ocorrido em setores que, embora rentáveis, não o 

são suficientes para justificar a sua implantação no campo, ou seja, o capital monopolista 

não se territorializa (como acontece com as agroindústrias sucro-alcooleiras, que imobilizam 

capital para aquisição da terra). Cita, como exemplo, a atuação do capital industrial em 

atividades como a suinocultura, avicultura, sericicultura, pecuária de corte, fibras têxteis, 

oleaginosas, citricultura, viticultura, fumageira, hortifruticultura etc. e de grupos atacadistas, 

CEASAS e cooperativas. Nessa situação, para esse autor, temos o processo de 

monopolização do território pelo capital2. 

A pesquisa de campo, fundamental para a realização desse trabalho, se 

baseou nas entrevistas com avicultores integrados das cinco empresas abatedoras 

existentes no Estado (Doux Frangosul, Seara Alimentos, Avipal S/A, Frango Vit, Frango 

Ouro e Frandelle). 

2. O caráter da renda da terra na avicultura 
                                                 
2 Recentemente, o conflito entre o capital industrial e grupos atacadistas tem se acentuado, devido à 
concentração que vem ocorrendo em ambos os setores formando grandes empresas monopolistas. 
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Observamos que, na avicultura e em outras atividades semelhantes, o 

caráter da terra como meio de produção e da renda que ela possa gerar deve ser analisado 

considerando-se suas próprias especificidades, pois apresenta características diferenciadas 

comparativamente a outros produtos agrícolas. A relação estabelecida entre o proprietário 

do aviário e a indústria é muito complexa, fato que tem gerado estudos de diferentes 

correntes teóricas e sob diversas formas de interpretação. 

Partimos do princípio de que terra e capital são meios de produção 

diferenciados e, por isso, não podem ser analisados sob as mesmas conseqüências sociais, 

econômicas e políticas (MARTINS, 1995). Todavia, na avicultura, esses dois meios de 

produção aparecem interligados, sendo predominante o modo industrial de produzir, o que 

dificulta a sua compreensão provocando, muitas vezes, confusão na sua análise, na medida 

em que a terra entra como suporte articulado. 

Um exemplo de como concepções teóricas diferentes podem nos levar a 

resultados diferentes é a situação que descreveremos a seguir. Sabemos que na avicultura, 

no âmbito específico das técnicas de produção, ou instrumentos de trabalho, o processo de 

produção encontra-se quase que dominado pelo capital industrial. Tal fato tem levado 

estudiosos a considerarem a atividade como se “fosse uma verdadeira fábrica”, como 

analisou Silva, J.G. (1981, p. 28-9): 

Diferentemente do que ocorre na maioria dos ramos 

industriais, dificilmente se consegue isolar por completo a ação 

das forças da Natureza na agricultura, limitando-se muitas vezes 

o capital a discipliná-las ou simplesmente a ajustá-las de acordo 

com seus interesses. É verdade que, em alguns ramos de 

atividade agropecuária, como por exemplo na avicultura, na 

pecuária confinada e mesmo em alguns cultivos (como de 

cogumelos e flores) chega-se mesmo a prescindir do próprio 

solo, assemelhando-se em praticamente tudo esses 

empreendimentos a verdadeiras fábricas, no sentido literal do 

termo. Todavia, essas são exceções que apenas confirmam uma 

regra geral: as forças da Natureza, até os nossos dias, afetam 

profundamente o desenvolvimento da produção agrícola, mesmo 

nos países capitalistas mais desenvolvidos. (grifo nosso) 

Sob essa perspectiva poderíamos compreender que, na avicultura, o capital 

conseguiu eliminar o obstáculo colocado pela renda da terra, já que a sua produção 

assemelha-se a uma verdadeira fábrica. De certa forma, um barracão de aves, que mede 

em torno de 12 x 102 metros, ou seja, um espaço de terra muito limitado, tem capacidade 
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para alojar, em um aviário climatizado, de 24 a 32 mil aves, conforme temos verificado no 

Estado de Mato Grosso do Sul. Além desse fato, o que temos verificado, também, no 

processo de reestruturação produtiva3 é o aumento do número de aviários por propriedade, 

evidenciando que as inovações no plano tecnológico têm permitido aumentar a 

produtividade vertical e horizontal na unidade produtiva. 

Analisando-se sob esse enfoque, o que se produz na avicultura e é 

destinado ao avicultor e à indústria é resultado, principalmente, do capital imobilizado na 

construção dos barracões (trabalho morto, portanto), de pintos geneticamente melhorados 

pela biotecnologia e do trabalho contido do avicultor ou do granjeiro. A terra entraria, nesse 

caso, como elemento de pouca importância na produção de aves. A introdução de novas 

tecnologias estaria permitindo a produção cada vez maior de uma mais-valia, principalmente 

a relativa, fazendo com que haja um processo de agregação de valor através do trabalho do 

avicultor ou granjeiro e de transferência de valor, decorrente do capital investido no aviário. 

Marx denomina esse processo de dualidade do trabalho, pois, à medida 

que acrescenta novo valor a uma mercadoria (gera, agrega valor), conserva ou transfere 

valor antigo, sendo, portanto, dois resultados diferentes que um trabalhador alcança ao 

mesmo tempo. Assim, 

... no processo de trabalho só se transfere valor do meio de 

produção ao produto, na medida em que o meio de produção, 

juntamente com seu valor de uso independente, também perca 

seu valor de troca. Ele cede ao produto apenas o valor que 

perde como meio de produção. (MARX, 1985, livro I, vol. 1, p. 

167) 

Diante dessas considerações e observando o processo de trabalho na 

avicultura – o tempo de trabalho que se leva para criar o frango, o sobre-trabalho nele 

contido, o elevado investimento de capital para construção dos aviários (trabalho morto) – e 

também o trabalho agregado no processo de abate e processamento industrial do frango, 

poderíamos entender, num primeiro momento que, na avicultura, o capital tem eliminado o 

obstáculo colocado pela renda da terra. Essa hegemonia fez com que Silva, J.G. (1981, p. 

21) entendesse que a propriedade da terra não participa mais da atividade como obstáculo: 

A verdadeira questão é se o capital submete a 

propriedade da terra e passa a comandar diretamente o 

processo produtivo ou não. Ou seja, não é mais a terra que 

possibilita a seu proprietário apossar-se do excedente gerado 

                                                 
3 O processo de reestruturação produtiva na avicultura foi analisado em nossa tese de doutorado. 
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pelo trabalhador. É o capital, engajado na terra, que subtrai 

diretamente do trabalhador o seu tempo de trabalho excedente e 

não mais os frutos do seu trabalho materializado na forma de 

produtos. 

Essa mais-valia extorquida do processo produtivo irá 

para as mãos dos capitalistas se não houver uma classe de 

proprietários fundiários que a título de “permitirem” a utilização 

da terra, reivindiquem uma parte da mesma. (grifo nosso) 

A respeito dessa forma de abordagem, temos algumas considerações a 

fazer. Entendemos que o caminho para se compreender essa questão não é somente o fato 

de saber se o capital tem ou não submetido a propriedade da terra, assumido como fato 

consumado sem sua efetiva demonstração e passando a comandar diretamente o processo 

produtivo ou não, como no caso da avicultura. Uma outra questão que se põe é 

compreendermos como o capital submete a propriedade da terra e qual a especificidade da 

atividade agropecuária que se pretende avaliar. 

O fato de o modo industrial de produzir, avançar suas bases na agricultura, 

não transforma automaticamente a terra em capital como esse autor parece indicar. Trata-se 

de uma relação entre terra e capital e agricultura e indústria, na qual a presença de produtos 

de origem industrial aumenta e, com eles, a presença de produtos agropecuários. É preciso 

deixar claro que não estamos diante de um processo produtivo em que se autonomizou 

totalmente o processo exclusivamente industrial. Um aviário não pode ser construído em 

qualquer lugar, independentemente, como aconteceu com a atividade industrial. Portanto, 

estamos diante de uma atividade agropecuária que incorporou o modo industrial de produzir 

e por isso adquire características novas e imprime interpretações igualmente novas 

(OLIVEIRA, A.U. 20034). 

Para compreendermos o processo de produção e apropriação da riqueza 

na avicultura em escala industrial, não devemos nos restringir apenas ao circuito produtivo 

diretamente ligado à avicultura como o que acontece, por exemplo, nos desdobramentos 

teóricos que se têm quando se elege o CAI (Complexo Agroindustrial) como unidade de 

análise. Nessa forma de abordagem, privilegiam-se as relações econômicas da indústria 

com a agricultura e desta com a chamada agroindústria em cada atividade produtiva a ela 

diretamente interligada. Diante disso, atribui-se papel pouco relevante à agricultura devido à 

sua perda de autonomia, assumindo-se que ela está totalmente subordinada à indústria. A 

questão está no a priori teórico. 

                                                 
4 Texto inédito, produzido especificamente para esse trabalho. 
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Destacaremos, aqui, o que consideramos como especificidades relevantes 

no estudo da avicultura. Primeiramente, ressaltamos que por se tratar de uma atividade 

altamente integrada (integração tanto vertical quanto horizontal), o comportamento 

econômico da avicultura tem uma relação com a produção de milho e soja e, ao mesmo 

tempo, possui um caráter distinto dessas e de outras atividades agrícolas. Enquanto que, 

nestas, as terras vão sendo incorporadas ao processo produtivo à medida que o (pior) solo 

seja capaz de gerar um excedente (renda) acima do preço de produção e/ou simplesmente, 

expandir-se para áreas de outras atividades, na avicultura, a fertilidade do solo não tem se 

constituído em fator diretamente envolvido, uma vez que no desenvolvimento da avicultura, 

não é a terra que constitui meio de produção fundamental, mas sim, a localização e o galpão 

de aves, decorrentes do capital nela investido. E mais, é necessário que ocorra uma 

distância entre um galpão e outro. É preciso plantar barreiras verdes entre eles, ou seja, é 

preciso assumir a atividade como agrária. Nesse sentido, o que define o deslocamento da 

avicultura de uma região para outra, não é o esgotamento de terras para o desenvolvimento 

dessa atividade, mas sim, a procura ininterrupta de novas áreas destinadas à soja e, 

principalmente, ao milho. Não se pode, dessa forma, isolar a atividade como se a produção 

do milho e do farelo de soja pudessem, em tese, estar completamente separadas do aviário. 

O que se assiste no Sul do Brasil e no Centro-Oeste é o aumento dessa relação, somado 

com o aproveitamento da cama. Assim, não se trata de uma produção fabril, pois, se assim 

o fosse, o frango poderia ser produzido na cidade. No caso do milho e da soja, é a 

disposição desses produtores de plantar (e, portanto, de sua capacidade de auferir renda), 

expandindo suas áreas, que leva ao deslocamento territorial da avicultura. Acreditamos que 

os proprietários de terra – na figura dos produtores de milho, principalmente, e dos agentes 

envolvidos nesse setor – têm influência na formação de preços dos frangos. A renda 

diferencial I decorrente da localização constitui, assim, fator presente na avicultura, e pode 

também aparecer no momento da compra ou venda do imóvel. 

Diante da idéia de que o capital tem eliminado totalmente a barreira da 

renda da terra na avicultura, formulamos a seguinte pergunta: se a avicultura em escala 

industrial atua como uma verdadeira fábrica, por que, então, o capital industrial não se 

implanta na avicultura, isto é, não se territorializa, como o faz na agroindústria da cana? 

Entendemos que é a partir de questionamentos como esse que podemos procurar 

compreender o papel da renda da terra na avicultura. 

 Sabe-se que, normalmente, essa atividade funciona através do que 

denominam sistema de integração5, no qual avicultor e empresa realizam um contrato de 

parceria (seja ele verbal ou escrito), assumindo, o primeiro, uma série de obrigações para 

com a empresa e previamente determinadas por essa. É a partir desse sistema de 

                                                 
5 A respeito dessa modalidade de parceria ver Mizusaki (1996). 
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integração e, portanto, das relações sociais de produção que dela decorrem, é que podemos 

compreender o caráter da renda da terra na avicultura. Antes de qualquer coisa, é preciso 

considerar que, essa atividade, embora o barracão de aves ocupe um espaço de terra muito 

limitado, é realizada em pequenas e médias propriedades, onde o avicultor normalmente 

desenvolve outras atividades além da avicultura (sejam elas voltadas para o mercado e/ou 

de autoconsumo). Muitos, inclusive, têm atividades urbanas, nunca dependendo 

exclusivamente da avicultura para sobreviver. 

Ao estabelecer um contrato de parceria com a empresa e, ao realizar o 

financiamento no banco, criam-se liames de dependência não somente da atividade avícola, 

mas do avicultor e de toda sua unidade produtiva, com o capital industrial e financeiro, 

configurando o que Martins (1995) denomina sujeição da renda da terra ao capital. 

Na avicultura, a decisão de entrar ou sair da atividade não se dá em função, 

exclusivamente, da decisão individual de poder ou não auferir renda numa determinada 

conjuntura econômica. Isso ocorre não somente devido ao contrato de parceria, mas 

também porque o número de avicultores e aviários a serem integrados é definido 

previamente pela indústria de carne de frangos, de acordo com sua capacidade de abate e 

das condições econômicas de mercado. A empresa controla, inclusive, o estoque geral de 

frangos decidindo sobre a quantidade de pintos a serem alojados em cada aviário. Uma 

outra questão é o fato de que, muitas vezes, principalmente no caso do trabalhador familiar 

camponês, a lógica que leva o avicultor a se integrar não é a da possibilidade de auferir 

lucro e/ou renda, uma vez que para ele, a terra não é vista como terra de negócio, mas terra 

de trabalho (MARTINS, 1991). 

Outra questão é o fato de que, enquanto se tiver a vigência do contrato de 

parceria e do financiamento no banco, a capacidade do proprietário de auferir renda da terra 

fica subordinada ao capital industrial e ao financeiro, que se apropriam de parte da renda da 

terra produzida pelo camponês ou de parte do lucro e da renda capitalista da terra, se ele for 

um capitalista da avicultura. Esse montante pode ser maior ou menor, dependendo da 

conjuntura econômica, mas mantendo essa forma de sujeição como mecanismo de 

transferir para o campo, o ônus dos riscos econômicos que essa atividade gera (riscos com 

doenças, conjuntura econômica, custos com mão-de-obra etc.). Assim, a capacidade que 

toda a unidade produtiva tem de gerar renda – fazendo com que, muitas vezes, o avicultor 

tenha que “tirar dinheiro”, ou seja, transferir renda, de outra atividade para “cobrir” as 

despesas com a avicultura ou com a sua própria manutenção – é um dos fatores que fazem 

com que a atividade seja desenvolvida através do sistema de integração. Dizia um avicultor 

entrevistado6, por exemplo, que o dinheiro obtido com a venda do leite ajudava a cobrir as 

                                                 
6 Entrevista realizada em 24/09/02. 
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despesas com supermercado. É toda a propriedade e as relações sociais de produção nela 

contidas que precisam ser monopolizadas pelo capital e não somente o barracão de aves. 

Nesse sentido, no Gráfico 01 e Tabela 01 podemos verificar como se 

comporta o preço do frango entre os segmentos envolvidos. 

MÊS CUSTO F. VIVO F. ABAT. Margem % VAREJO Margem %
MAR 0,66 0,52 1 0,48 92,3 1,62 0,62 62
ABR 0,61 0,52 0,97 0,45 86,5 1,47 0,5 51,5
MAI 0,62 0,57 0,97 0,4 70,2 1,45 0,48 49,5
JUN 0,6 0,63 0,95 0,32 50,8 1,41 0,46 48,4
JUL 0,63 0,71 1,08 0,37 52,1 1,49 0,41 38
AGO 0,66 0,71 1,11 0,4 56,3 1,59 0,48 43,2
SET 0,64 0,63 1 0,37 58,7 1,56 0,56 56
OUT 0,65 0,49 1,01 0,52 106,1 1,52 0,51 50,5
NOV 0,65 0,61 1,06 0,45 73,8 1,53 0,47 44,3
DEZ 0,67 0,68 1,09 0,41 60,3 1,57 0,48 44

TABELA 01 - ESTADO DE SÃO PAULO 
CUSTOS E PRODUÇÃO E PREÇOS MÉDIOS DO FRANGO VIVO, ABATIDO

E NO VAREJO

 

Fonte: Guia Aves & Ovos, 1996. 

Podemos observar nesses dados, que o capital industrial e o ligado ao setor 

varejista têm mantido durante o ano, uma margem de lucro no preço do frango, oscilando 

proporcionalmente ao preço pago ao produtor pelo frango vivo. O preço do frango vivo, por 

sua vez, não tem acompanhado o custo de produção. Nos períodos de queda do preço do 

frango no mercado, verifica-se que esse ônus foi transferido ao produtor, na medida em que 

o preço do frango vivo também foi reduzido, apesar de se manter e até mesmo elevar o 

custo de produção do frango, evidenciando duas questões importantes. Primeiro é o fato de 

que, na avicultura, o preço do produto pago ao produtor não é dado de acordo com a 

relação custo de produção + lucro médio + renda. A segunda questão importante é a 

evidência de que essa renda foi transferida para a circulação, denunciando a segunda forma 

de apropriação da renda, destacada por Oliveira, A.U. (1992). 
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GRÁFICO 01 - ESTADO DE SÃO PAULO                                 
 Custo de produção e preços médios do frango vivo, abatido e no varejo 
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Fonte: Guia Aves & Ovos, 1996. 

Compreendemos, assim, que a renda da terra na avicultura não pode ser 

desprezada se considerarmos a atividade enquanto relação social de produção, ou seja, 

existem dimensões ocultas que não podem ser ignoradas e, para compreendê-las, é 

necessário nos despirmos de (pré)conceitos concebidos unilateralmente em uma área 

específica e/ou em função e a partir exclusivamente de uma visão de mundo que surge da 

cidade e da indústria para o campo. Se, aprioristicamente, considerarmos que o campo já 

está urbanizado, que o capital industrial já domina totalmente o campo, não conseguiremos 

enxergar as relações sociais de produção. As atividades produtivas contemplam verdadeiras 

articulações territoriais de produção, que extrapolam as relações aparentes ditadas pela 

indústria. A relação agricultura e indústria é contraditória. 

A partir desses pressupostos, para considerarmos o processo de 

apropriação da riqueza produzida na avicultura é necessário, então, não somente 

avaliarmos o mecanismo de formação de preços do frango, mas também articular a teoria 

do valor e da renda da terra, como expressão monetária da mercadoria (no caso, o frango e 

seus derivados), diante das relações desencadeadas nos momentos da produção (aqui 

entendido como produção imediata, circulação, distribuição e consumo). Compreendemos 

que esse movimento, que passa necessariamente pela compreensão do processo de 

produção do frango, não é um processo harmônico, mas marcado por conflitos e 

contradições entre os agentes sociais nela envolvidos, dentre os quais destacamos, os 

avicultores, o capital industrial, comercial e financeiro, o Estado, os produtores de milho. 
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Vejamos, então, como podemos verificar, na realidade, essa questão. 

A avicultura em Mato Grosso do Sul contempla não somente a figura do 

camponês e deste em processo de diferenciação, mas também a do pequeno capitalista. Se 

a lógica que move um capitalista a entrar em uma atividade é a do lucro e a do camponês é 

a da satisfação das necessidades da família (o que não quer dizer que esteja alheio às 

condições do mercado), como compreender a sujeição da renda de diferentes categorias de 

avicultores em um mesmo sistema de integração, sendo que foi afirmado anteriormente que, 

às vezes, o preço pago pelo frango vivo é menor que o custo de produção? 

Primeiramente cabe esclarecer que o gráfico anteriormente demonstrado 

teve o propósito de indicar o caráter do sistema de integração, ou seja, demonstrar que a 

atividade, de um modo geral, contém riscos, sendo estes, transferidos para o avicultor, o 

que ainda tem justificado o predomínio da mão-de-obra familiar nessa atividade. Isso não 

quer dizer que esses integrados não possam acumular renda sob determinada conjuntura 

econômica, ou que todos os avicultores estejam tendo prejuízos com a atividade em 

momentos de crise. Um fator que temos observado na atividade e que se acentuou com a 

recente introdução de aviários climatizados e semi-climatizados, é que essas inovações têm 

permitido aumentar o rendimento com a atividade, o que só se tornou acessível àqueles 

com maior poder aquisitivo, ou seja, principalmente aos capitalistas que além de 

introduzirem esse tipo de aviário, costumam dispor de mais de um barracão na propriedade. 

Tal fato tem contribuído para a introdução dos capitalistas na avicultura, sem contar, 

também, com as possibilidades de aumentar a renda diferencial, utilizando-se da cama do 

aviário como adubo na lavoura ou como alimentação para o gado. 

Partindo de tais premissas, avaliaremos a capacidade de uma propriedade 

avícola em gerar lucro e renda de acordo com a característica da unidade produtiva. Para 

evidenciarmos tal questão, utilizaremos exemplos de aviários convencionais e climatizados, 

encontrados nas diferentes categorias sociais. 

É necessário destacar, inicialmente, que o preço do frango pago ao 

produtor é dado pela empresa e determinado em função de um cálculo matematicamente 

estabelecido, onde são computados a mortalidade dos frangos, o peso, a idade para abate e 

o consumo de ração, geralmente através de uma fórmula, conforme já apontado por 

Mizusaki (1996), Azevedo (1993) e outros, sendo que o resultado obtido em um determinado 

lote equivale a um determinado índice de produtividade, que corresponde à porcentagem de 

participação do avicultor na produção. Verifica-se, por essas fórmulas, que o preço do 

frango é efetuado através de uma relação que inclui os custos da empresa, minuciosamente 

calculados. É o que chamam de remuneração por produtividade. 
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Recentemente, após a entrada do capital monopolista no Estado, algumas 

dessas empresas acrescentaram uma nova estratégia de remuneração do avicultor. Além 

de considerar a conversão alimentar do frango em cada aviário, a Doux Frangosul, por 

exemplo, dividiu os avicultores por região, e estabelece uma média de produtividade em 

cada lote e em cada região, paga igualmente a todos7. Esse sistema estava gerando 

descontentamento por parte de alguns avicultores, pois, na avaliação deles, os “bons 

produtores” pagavam “pelos ruins”. Em outras palavras, para amenizar o impacto econômico 

de um baixo rendimento de uma determinada propriedade, a empresa estava se 

apropriando da renda de outras propriedades, para transferir parte para aquela. Segundo 

um avicultor, a Avipal também havia adotado esse sistema de remuneração, mas acabou 

voltando à forma anterior, devido à pressão dos avicultores. 

Em nossa dissertação de mestrado8, já demonstramos aspectos 

importantes sobre o caráter da renda da terra e do trabalho familiar na avicultura. 

Demonstramos que, do valor bruto do quilo do frango pago ao avicultor, a maior parte (na 

época 70,9%) era destinada à fábrica de ração, seguida da empresa fornecedora de pintos 

(25,5%). Sendo que, do total, 3,6% era destinado ao avicultor. Evidenciamos, também, a 

influência do fator mão-de-obra no rendimento dos aviários, onde o trabalho assalariado 

apresentava maiores índices de mortalidade, além de uma maior dependência das 

condições climáticas, principalmente do fator temperatura. 

 Com o processo de reestruturação produtiva e a introdução de aviários 

climatizados e semi-climatizados, verificamos, contudo, que aumenta a entrada de 

pequenos capitalistas na integração, principalmente na Seara, onde se verifica a presença 

maior desse tipo de aviário e na Frango Ouro. Então, para o exemplo de um avicultor 

capitalista, utilizaremos o caso de propriedade com quatro aviários e para o exemplo de um 

avicultor camponês, utilizaremos o exemplo de um aviário, quantidade mais comum nessa 

categoria de avicultor. Essa tendência de haver uma ligação entre tipo e quantidade do 

barracão com a relação de trabalho se deve ao fato de o custo do barracão se elevar, à 

proporção que aumentam sua quantidade e seu padrão tecnológico, dificultando o acesso 

àqueles de menor poder aquisitivo. Cabe esclarecer que as informações foram obtidas em 

entrevistas com avicultores e a análise dos resultados objetiva demonstrar um exemplo de 

rendimento na avicultura capitalista e não estabelecer generalizações. 

                                                 
7 Devido às dificuldades de obtenção de maiores dados a respeito (as empresas não fornecem 
informações a respeito e os avicultores tinham dificuldade em explicar), não elucidamos com detalhes 
essa forma de pagamento.  
8 Mizusaki (1996).  
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No Exemplo 1, baseamo-nos em dados de nossa dissertação para 

realizarmos o cálculo do rendimento de um avicultor quando ainda era integrado à Cooagri. 

Na época, os aviários eram convencionais, com capacidade de alojar 13 mil frangos. 

O levantamento das informações foi realizado com base em um barracão 

de aves; os dados foram obtidos junto ao avicultor e complementados pela cooperativa. A 

orientação para levantamento de custos foi baseada na Revista Aves & Ovos da APA 

(Associação Paulista de Avicultura) e complementados por dados contidos em Rizzi (1984). 
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Rendimento do avicultor: Exemplo 1 
 Aviário convencional (agosto/1995) 

 
C = c + v + m 
Custo de produção =  c + v 
Sendo,  C = Capital     c = capital constante   capital variável  m = mais valia 
DADOS GERAIS (1 lote) 
Capacidade de alojamento = 13 000 frangos 
Total de quilos produzidos  = 25.217 kg 
Custo barracão = US$ 35.000,00 
 
Capital constante:          R$ 

1) Cama do aviário .........................................................  53,00 
2) Energia elétrica ......................................................... 213,00 
3) Gás ............................................................................ 192,00 
4) Depreciação ...............................................................  16,60 
5) Manutenção e reparo .................................................    8,30 
6) Gastos gerais .............................................................  16,60 
Subtotal:                   499,50 

Capital variável: 
7) Salário ........................................................................  330,00 
8) FGTS ..........................................................................    26,40 
9) Funrural ......................................................................    15,60 

       Subtotal:          372,00 
       TOTAL GERAL                                              871,50 

Custo de produção = R$ 871,50/lote 
 
Rendimento do avicultor (R): 
Total de quilos produzidos = 25.217  
Total de quilos recebidos = 2.875 kg 
 Financiamento  ( - )     =  1.584 kg 
Subtotal       = 1.291 kg  x 0,55 = R$ 710,05 
 Cama do aviário              =     375,00  
 TOTAL        = 1.085,05 
 
Lucro/renda = C (c + v) – R           ou             R$ 871,50 (-) R$ 1.085,05 
Lucro/renda = R$ 213,55 /lote  ou = R$ 106,78/mês 
 
Indicadores econômicos: 
7 ha de terra = US$ 6.055,00 x 2% = R$ 121,10 
Financiamento = US$ 35.000,00 x 2% = R$ 700,00 
Juros poupança = 2% ao mês 
Preço da terra = US$ 865,00 (terra de pastagem, Anualpec, 2001) 
Salário mínimo = R$ 100,00 
 

A 

palha de arroz para forrar um barracão foi calculada, considerando-se a troca a cada dois 

lotes, num custo total da época de R$ 106,00, o que resultou no valor de R$ 53,00 referente 

a um lote. A energia elétrica foi baseada em dados da APA, nos quais se calculou um gasto 

de 0,35 kwh/ave, que, multiplicado por 13 mil frangos resultou num total de 4.550 kwh que, 

ao preço de R$ 0,047 o kwh, tivemos R$ 213,90. Para o Funrural, foi descontada a taxa de 
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2,2% sobre o total recebido pelo avicultor constante na nota fiscal (R$ 710,00 – descontada 

a prestação), ficando em R$ 15,60. 

O gás foi calculado a um preço médio do botijão de R$ 8,00, totalizando R$ 

192,00 (24 butijões). Para a jornada de trabalho, consideramos os cálculos feitos por Rizzi 

(1984) de que seriam gastos em torno de 420 h/mês, ou 14 horas diárias de trabalho. Se 

considerarmos uma carga horária diária de 8 horas, quatorze horas equivaleriam a 1,8 

salários mínimos em um mês (não foram consideradas as horas extras). 

Considerando-se que um lote normal era de 55 dias, foram acrescentados 

mais 1,5 salários mínimos, o que equivalia a R$ 330,00. Os gastos gerais e com 

depreciação, foram calculados com base na Revista Aves & Ovos, sendo 2% sobre a soma 

total dos itens: palha de arroz, energia elétrica, aquecedor, mão-de-obra, encargos sociais, 

contribuição sobre receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Já os 

gastos com manutenção e reparo, a uma taxa de 1% sobre esse total. 

A cama do aviário era trocada a cada dois lotes, ou três retiradas em um 

ano, o que equivalia a 90 toneladas durante um ano. Vendida a um preço de R$ 

25,00/tonelada, o avicultor obtinha uma receita de R$ 750,00 a cada troca, ou R$ 

375,00/lote. 

Geralmente, o sistema de remuneração do avicultor não é revelado pela 

empresa e, também, muito pouco explicado. Das atuais empresas instaladas, apenas a 

Frandelle nos forneceu o contrato de parceria. O modelo de contrato de outra empresa foi 

conseguido através de cópia obtida diretamente com o avicultor. Optamos por não revelar o 

nome, nem da empresa, nem do avicultor, a fim de preservar a identidade deste último. Na 

Cooagri, por tratar-se de cooperativa, o acesso às informações era menos restrito, o que 

facilitou na época, a avaliação do rendimento do avicultor. Contudo, o princípio desse 

sistema parece ser o mesmo do das empresas atuais, conforme esclarecemos a seguir. O 

total de quilos recebidos, constante no exemplo 1, é resultado do índice de produtividade, 

calculado através de uma fórmula dada pela empresa integradora. Na Cooagri, era o Índice 

FEEP (Fator de Eficiência Europeu), ou, 
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FEEP = (Peso Médio x Viabilidade) x 100 

               Idade               

  Conversão Alimentar 

Sendo, 

  

Viabilidade = Nº de frangos abatidos   

       Nº pintos alojados 

Conversão Alimentar (CA) = Consumo de ração 

                   Peso Total 
 

Os dados do exemplo nº 1 nos revelam aspectos importantes a respeito do caráter do lucro 

e da renda da terra na avicultura. 

Podemos verificar que, nessas condições, a renda obtida equivale a um 

salário mínimo por mês, o que torna a atividade pouco interessante para ser explorada de 

forma capitalista pelo proprietário de terra. Quando isso acontece, tal fato tem sido explicado 

por alguns avicultores pelo interesse dos mesmos na cama do aviário, devido às 

possibilidades de obtenção de uma renda diferencial decorrente da aplicação do adubo em 

lavouras de sua propriedade, como milho e soja, e também para alimento do gado. Todavia, 

se formos considerar apenas o rendimento obtido com a avicultura, veremos que, para o 

proprietário capitalista, seria mais interessante investir no mercado de capitais do que na 

avicultura, já que ele não entra na atividade para obter prejuízo, ou seja, a atividade tem que 

cobrir os custos de produção (c+v) e ainda obter lucro médio e/ou renda. 

Tal consideração se deve ao fato de que a terra é renda capitalizada e, 

portanto, a capacidade de uma propriedade de gerar renda é dada em função da relação 

existente entre o montante de recursos que se utiliza para adquirir a terra, ou do dinheiro 

nela imobilizado, e o juro que esse dinheiro poderia gerar, se fosse aplicado no mercado de 

capitais. Atua, então, de forma inversamente proporcional à taxa média de juros desse 

mercado: 

... a terra não gera lucro, como o faz o capital, mas sim renda. 

Sob o modo capitalista de produção o preço da terra é, portanto, 

renda capitalizada e não capital. Quando, pois, os capitalistas 

compram a terra estão convertendo o seu capital-dinheiro em 

renda capitalizada, renda antecipada, ou seja, estão adquirindo 

o direito de extrair renda, mesmo naqueles lugares onde 

aparentemente ela pode não existir. (...) O preço da terra no 

modo capitalista de produção (para os capitalistas) aparece, 
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portanto, como juro do capital com que compra a terra e, por 

conseguinte, o direito à renda. (OLIVEIRA, A.U., 1986, p. 83-4) 

Sob essas condições, o proprietário de terra, que tem no monopólio da 

propriedade a capacidade de auferir renda, prefere não investir na avicultura, pois uma 

propriedade de 7 ha já ofereceria um juro de R$ 121,10, ou seja, maior que os R$ 106,78 

oferecidos pela avicultura. Por outro lado, o financiamento de US$ 35.000,00 realizado para 

a construção do barracão de aves, que representa capital agregado à terra, se também 

fosse aplicado no mercado de capitais, a um juro de 2% ao mês, geraria um juro de R$ 

700,00. 

Verifica-se nesse exemplo que a renda da terra está sendo toda drenada 

para o capital industrial e financeiro, configurando o que Martins (1995) designou como 

sujeição da renda da terra ao capital. 

Como uma situação completamente diferente, deve ser analisada a 

avicultura sob relações camponesas de produção. Conforme já salientou Martins (op.cit.), 

terra para o camponês não é terra de negócio, mas terra de trabalho. Esclarecemos, 

inicialmente, que nessa categoria social, unidade de produção e unidade familiar combinam-

se mutuamente e, justamente por isso, o item salário não entra no cômputo geral de gastos 

como custos de produção, conforme realiza o capitalista. Dessa forma, aquele rendimento, 

que para o capitalista seria de R$ 213,55/lote, para esse avicultor é computado como se ele 

tivesse ganho o equivalente a R$ 569,15 uma vez que o item salário (capital variável) não é 

computado como custo de produção, ou seja, 

Rendimento = R - c - funrural, que corresponde a: 

Rendimento = R$ 1.085,05 – R$ 499,50 – R$ 15,60 = R$ 569,95/lote 

Trata-se, portanto, de um cálculo econômico distinto da lógica capitalista, 

pois o camponês não inclui o custo de sua própria mão-de-obra. 

Mesmo em relação ao dinheiro aplicado em instalações ou demais 

mercadorias necessárias à atividade, nem sempre o camponês inclui todas as despesas, 

como depreciação, por exemplo. É essa diferença entre a unidade de produção capitalista e 

a unidade de produção camponesa, que coloca esta última, na categoria de relação de 

trabalho não capitalista, conforme salienta Moura (1986). 

Essa lógica não-capitalista pode ser identificada em uma entrevista 

realizada em uma pequena propriedade camponesa, onde fizemos perguntas sobre os seus 
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rendimentos, baseadas na avaliação do próprio avicultor9. Nessa propriedade, trabalhavam 

dois irmãos em dois aviários semi-automáticos. Inicialmente, quando inquiridos sobre a 

atividade, mostraram-se satisfeitos: 

Pergunta: O que dá para vocês obterem de renda com o aviário? 

Resposta: Livre? Dos dois aí vai dar uns três mil e quinhentos 

real. 

Todavia, quando questionados a respeito das despesas com o aviário, 

observamos que esse rendimento “livre”, refería-se ao valor constante na nota do produtor, 

sendo que ainda precisavam ser descontadas as despesas da propriedade: 

P: Bruto? 

R: É. Isso aí tem que ... isso fora o financiamento do banco, 

n/é? Aí tinha que tirar as despesa da ... energia e gás, n/é? 

P: E quanto dá a energia e o gás? 

R: Olha, de energia vai dar uma média de ... trez ... duzentos e 

oitenta por mês. 

P: Kilowats? 

R: Real. Real. 

P: E o butijão? 

R: O butijão? É, vinte butijão, por lote. Vai dá hoje ... 

quatrocentos e ... quarenta real. 

P: Dos dois barracões? 

R: Dos dois barracão. 

P: Quais gastos vocês têm mais? 

R: Isso aí, é ... manutenção de equipamento que estraga, n/é? 

P: Estraga muito? 

R: Estraga! É motor de ventilador que queima, n/é? 

P: Isso dá uma média de quanto por mês? 
                                                 
9 Entrevista realizada em 20/07/01. Ressaltamos que a entrevista refere-se a um período diferente do 
Exemplo 1. Os preços não podem, portanto, ser comparados. 
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R: Por mês? Aí vai dar ... isso daí pode dar uma média de cem 

real, n/é, por mês. 

P: E a palha? 

R: Ué, dois barracão dá seissentos reais. 

Como se tratava de pessoas simples, para obtermos informações sobre a 

atividade, tivemos que ir especificando as perguntas nos itens com despesa, sendo que em 

nenhum momento foi mencionado o gasto com mão-de-obra. Notamos, contudo, que não 

adiantaria muito ficar insistindo em aprofundar a questão, pois havia nesses avicultores 

camponeses um certo estranhamento em relação à nossa presença na propriedade. Com 

ares desconfiados, percebemos que não conseguiríamos adentrar naquele universo, 

simplesmente a partir de um único contato, pois éramos estranhos a eles. Lembramos 

nessa hora de Martins (1993, p. 35), quando escreveu que ... “Freqüentemente, no campo, 

acontece isso. A linguagem do silêncio, do gesto, do olhar, fala muito mais, e muito mais 

profundamente sobre o outro e eu, do que aquilo que o outro diz usando, na fala, a minha 

língua, não a língua dele”. 

 Essas atitudes constituíam-se em indicativos do modo de vida desses 

avicultores camponeses, que contemplavam, nas pautas de comunicação social, elementos 

da sua relação com a família, com a propriedade e com o bairro rural. Inclusive, quando 

interrogados sobre como ficaram sabendo da existência do sistema de integração, 

responderam: “Ah! Porque aqui já tinha aviário, na região. Quando nós entramos já tinha 

aviário”. O conhecimento da atividade deu-se, assim, através das relações de vizinhança, 

evidenciando constituírem estas, variáveis importantes de informação. Optamos assim, por 

respeitar a linguagem dos gestos e assumir esse fator. 

A fala de uma outra avicultora é sintomática para evidenciar o caráter da 

renda da terra na avicultura. Nessa propriedade, a avicultura estava arrendada a outro 

camponês, porque ela e o esposo, idosos, já não estavam mais em condições de cuidar do 

aviário: 

P: E tem dado para a senhora pagar o arrendamento, pagar as 

despesas? 

R: Olha tem vez que dá para pagar tudo e sobra um pouquinho, 

mas eu já vendi muita vaca pra pagar despesa do aviário, a 

cama do aviário hoje em dia, até que paga a palha, mas não 

sobra quase nada. Esse lote passado eu peguei R$ 1.000,00 

emprestado no banco pra poder pagar a energia. Por lote de 
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frango a gente gasta mais ou menos R$ 700,00 de energia. Esse 

lote passado eu paguei, fora o juro, R$782,00 de energia. 

P: Mas no geral ainda tem dado para sobrar? 

R: É, dá, sobrá um pouquinho né. 

P: Qual a atividade principal da senhora? É o aviário ou tem 

outra? 

R: Há eu tiro leite, aí nós somos aposentados os dois. 

P: Tem leite também? 

R: Tem umas vaquinhas de leite, que pro mercado, dá o leite, e 

as despesas que nós temos, paga com a aposentadoria. 

(Entrevista realizada em 24/09/02) 

Podemos observar nessa entrevista, a importância do gado leiteiro e da 

aposentadoria nessa unidade produtiva. Ao contribuírem para cobrir as despesas com o 

aviário, atuam assim, como fatores importantes para o não-estrangulamento da atividade, 

transferindo parte dessa renda para o capital industrial, “para pagar despesa do aviário”, e 

financeiro, quando pega dinheiro emprestado do banco para pagar energia. Assim, tocam a 

avicultura, sendo que as vaquinhas de leite, cobrem os custos do mercado, e as despesas 

são pagas com a aposentadoria. 

Passemos agora para um outro exemplo de rendimento em aviário de 

unidade de produção camponesa, após o aumento da capacidade de alojamento de frangos 

(Exemplo 2). 

Para forrar o aviário, esse avicultor usava maravalha (aparas ou pequenas 

lascas de madeira). Segundo ele, eram necessários 2,5 caminhões para forrar um aviário, a 

um custo de R$ 625,00, colocados a cada quatro lotes10. Para um lote, foi considerado o 

custo de R$ 156,25. Para o aquecedor à lenha, um caminhão de lenha, ao custo de R$ 

600,00, durava um ano e meio (nove lotes) ou R$ 66,67/lote. O índice de mortalidade obtido 

foi de 1,9% e a participação de 10% no total de quilos produzidos, o que equivale, nesse 

caso, a 2.180 kg. A contribuição sobre a receita bruta da comercialização rural (antigo 

Funrural) é calculada através do índice de 2,3% sobre essa receita. Em relação à 

quantidade de pintos alojados, embora a capacidade alegada fosse 16 mil frangos nessa 
                                                 
10 Lembramos que os dados diferem um pouco do exemplo 1. Naquela época, obtivemos a informação 
de que a Cooperativa orientava trocar a cama do aviário a cada dois lotes. Nessa entrevista, o 
avicultor trocava a cada quatro lotes. Essa troca varia muito no sistema de integração, mas 
geralmente de dois a quatro lotes. 
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empresa, esse número tem variado conforme as necessidades da empresa e a época do 

ano. 

A depreciação e os gastos gerais, a R$ 27,95 cada um, foram calculados 

em 2% sobre o total de gastos (como no exemplo 1), que equivale aqui a R$ 1.397,47. A 

manutenção, sobre 1%, ou R$ 13,97. 

Observamos nesse exemplo que a atividade possibilitou uma renda total de 

R$ 2.629,92 ou R$ 1.314,96 por mês. Se o dinheiro equivalente a sete hectares de terra 

fosse colocado no mercado de capitais, ao preço total de R$ 56.000,00, renderia um juro de 

R$ 515,20 ao mês. (0,92% juros poupança). Isso significa que a atividade avícola, com o 

aumento da produtividade de um barracão, está oferecendo-lhe uma renda superior à que 

se fosse aplicada no mercado de capitais. 

Assim, conforme já esclarecemos anteriormente, o preço de produção do 

frango a ser pago ao avicultor não é dado em torno dos custos de produção do avicultor. O 

entendimento desse sistema de remuneração é de difícil compreensão, uma vez que as 

empresas não forneceram informações a respeito e, geralmente, nem o próprio produtor 

sabe explicar direito quanto e por que recebeu determinada quantia por lote de frango. 

Nesse exemplo, o avicultor possuía, na realidade, três barracões de aves, e dizia ter 

recebido R$ 0,17 no quilo do frango, o que se confirmava na nota do produtor. Todavia, 

analisando os dados constantes na nota pudemos observar algumas questões divergentes. 

Do total de três barracões, o avicultor havia entregado 52.672 frangos a um preço total de 

R$ 120.557,38 e um peso líquido de 87.305 kg. Se o seu rendimento bruto foi de R$ 

9.025,00, isso deveria equivaler a 53.088, 24 quilos, se fôssemos dividir esse valor pelo 

preço de R$ 0,17 o quilo, ou 60,81% do total, o que, certamente, não procede, 

considerando-se que a ração, pintos e medicamentos fornecidos pela empresa costumam 

equivaler a algo em torno de 91,7% do total do custo de produção, conforme tabela nº 14, do 

capítulo 3. Por outro lado, se dividirmos o preço total da nota pelo total de quilos entregues à 

empresa, teremos o preço por quilo de R$ 1,38, que entendemos ser o preço do quilo do 

frango vivo. Dividindo esse valor por R$ 9.025,00, teremos um total de 6.542 quilos, o que 

equivale a uma participação de 7,5% do total de quilos. Assim, esses mecanismos de 

cálculo, que não são revelados, constituem-se em instrumentos de dominação e sujeição 

dessa atividade econômica. 
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Rendimento do avicultor:Exemplo 2 
 Aviário convencional em unidade de produção camponesa (2003) 

 
 
DADOS GERAIS  
Quantidade alojada = 17.883,33 pintos 
Quantidade abatida = 17.557 
Total de quilos produzidos  = 29.101,67 kg 
Custo barracão = US$ 35.000,00 
 
 
Despesas com produção:        R$ 

1) Maravalha ..................................................................   156,25 
2) Energia elétrica .......................................................      250,00 
3) Aquecedor à lenha.............. .......................................     66,67 
4) Depreciação ...............................................................     27,95 
5) Manutenção e reparo .................................................     13,97 
6) Gastos gerais ............................................................      27,95 
7) Contribuição s/ receita bruta comerc. rural ...............       69,19 
                                           611,98 

 
     TOTAL GERAL                                 

Despesas com a produção = R$ 611,98 
 
 
Rendimento do avicultor (R): 
Total recebido =             R$ 3.008,40  
 Financiamento  ( - )     =   R$     704,00 
Subtotal       =     R$ 2.304,40 
 Cama do aviário              =     R$    937,50 
 TOTAL        =     R$ 3.241,90 
 
 
Renda = R$3.241,90 – R$ 611,98 = R$ 2.629,92  
Renda =  R$ 2.629,92 
 
 
Indicadores econômicos: 
7 ha de terra = R$ 56.000,00 
Juros poupança = 0,92% ao mês 
Preço da terra = R$ 8.000,00 (terra de pastagem,) 
Salário mínimo rural = R$ 240,00 

 

No Exemplo 3, especificamos uma unidade de produção capitalista. 

No aviário climatizado, realizamos um cálculo do rendimento referente a 

quatro aviários, o que é considerado pelos pequenos avicultores capitalistas como o ideal 

para a atividade. Os resultados econômicos podem variar de empresa para empresa, de 
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avicultor para avicultor, dependendo do índice de produtividade obtido pelos mesmos. O 

peso dos frangos também varia, dependendo do sexo do frango em cada lote – pois o 

macho costuma pesar mais que a fêmea – e do destino do produto, que pode sofrer 

alterações, dependendo do mercado a ser atendido11. Utilizamos um índice de mortalidade 

de 3%, dado pelo avicultor. Esclarecemos também que o capital variável foi calculado 

através do sistema especifico de pagamento do avicultor, que era de um salário mínimo 

rural (R$ 240,00 + 4% do rendimento bruto do avicultor, que equivalia a R$ 1.161,60). O 

número de empregados contratados para cuidar de um barracão climatizado tem sido uma 

média de um trabalhador para cada dois aviários, o que nesse caso totalizou R$ 2.323,20. O 

FGTS foi calculado a um índice de 8% sobre o valor registrado em carteira, que é de um 

salário mínimo. Quanto aos diaristas, foram utilizados dois trabalhadores, durante dez dias, 

para limpeza do barracão no período de vazio sanitário, ou seja, depois de entregue o lote, 

quando os aviários precisam ser limpos. A diária era de R$ 15,00 totalizando R$ 300,00. 

O uso da palha de arroz também merece esclarecimentos. Segundo um 

avicultor, são necessários dois caminhões truck cheios de palha de arroz para forrar um 

aviário, a um preço de R$ 100,00 cada caminhão (junho/2003). Considerando-se que são 

quatro barracões, esses totalizariam R$ 800,00. No entanto, nessa propriedade a cama de 

frango era trocada a cada quatro lotes, o que reduz o gasto para R$ 200,00 em cada lote. 

Os gastos gerais e com depreciação, foram calculados com base na 

Revista Aves & Ovos, sendo 2% sobre a soma total dos itens: palha de arroz, energia 

elétrica, aquecedor, mão-de-obra, encargos sociais, contribuição sobre receita bruta 

proveniente da comercialização da produção rural (o que equivale a R$ 7.308,32). Já o item 

manutenção e reparo, sobre 1% desse total. 

                                                 
11 A Doux Frangosul abatia determinados lotes em 35 dias, quando destinados ao Oriente Médio. A 
Seara exportava para a União Européia, China e Japão, a um peso médio do frango de 2,8 kg. 
Segundo um avicultor, a média de peso do frango fêmea da Seara era de 2,35 kg e do macho, 2,6 kg. 
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Rendimento do avicultor: Exemplo 3 
Aviário climatizado em unidade de produção capitalista (junho/2003) 

 
DADOS GERAIS (4 barracões) 
Quantidade alojada = 88.000 frangos 
Quantidade abatida = 85.360 frangos 
Total de quilos produzidos  = 240.000 kg 
Custo barracão = R$ 920.000,00 
Área da propriedade = 9 ha 
 
Capital constante:          R$ 

1)  Palha de arroz ou maravalha ......................................   200,00 
2) Energia elétrica ............................................................4.800,00 
3) Aquecedor à lenha (inverno).........................................   960,00 
4)  Depreciação ................................................................    146,16 
5) Manutenção e reparo .................................................        73,08 
6) Gastos gerais .............................................................      146,16 
7) Subtotal:                     6.325,40 

Capital variável: 
8) Salário (2 empregados)  1 SM + 4%..........................   2.323,20 
9) FGTS ..........................................................................       38,40 
10) Contrib. s/ comerc. rural  (2,3%) .................................     529,92 
11)  2 diaristas (10 dias) ...................................................      300,00 

  3.191,52 
       Subtotal:           
       TOTAL GERAL                                    9.516,92            

Custo de produção = R$ 9.516,92 
   
Rendimento do avicultor (R): 
Total de quilos produzidos =  240.000 kg 
Total recebido =             R$ 23.040,00   
 Financiamento  ( - )     =   R$   7.200,00 
Subtotal       =     R$ 15.840,00 
 Cama do aviário              =     R$   3.750,00 
 TOTAL        =     R$ 19.590,00 
Lucro/renda = R - C (c + v)      R$ 19.590,00 – R$9.516,92 
Lucro/renda = R$ ou = R$10.073,08 
 
Indicadores econômicos: 
Juros poupança = 0,92% (01/06/2003) 
Preço da terra = US$  2.800,14  
(US$ 1,00 = R$ 2,8570 dólar câmbio livre – BC/venda)         
 1 ha de terra = R$ 8.000,00  (terra de pastagem) 
 

 

O financiamento equivale a R$ 1.800,00 para cada barracão, sendo que esse valor 

representa 40% do preço total do barracão, pois, o restante foi construído com recursos 

próprios. Essa é outra característica dos avicultores capitalistas. Muitos deles não chegam a 

financiar 100% dos aviários, como é comum entre os avicultores camponeses. 
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Já a cama do aviário, que é retirada nessa empresa a cada quatro lotes, 

produz um total no período de 150 toneladas. Considerando-se o preço de R$ 

25,00/tonelada dado pelo avicultor, teríamos um preço equivalente a R$ 3.750,00, que, 

multiplicado por quatro galpões e dividido por 4 lotes (baseando-se na hipótese de que a 

cama é trocada a cada 4 lotes), teremos uma quantia equivalente a R$ 3.750,00. Nesse 

caso, o período de troca da cama também varia, dependendo muito dos critérios sanitários 

de cada empresa. Já o preço da cama, costuma variar no Estado. Em áreas onde 

predomina a lavoura, onde a cama é utilizada, o preço tem sido mais elevado. Em áreas 

onde predomina a pecuária, houve queda no preço da cama quando o governo do Estado 

proibiu o seu uso como alimento para o gado. 

Somando-se as receitas e subtraindo-se as despesas (capital constante e 

capital variável), o capitalista teve um lucro líquido de R$ 10.073,38/lote, ou R$ 5.036,69 por 

mês. 

Verificamos que, nessa situação, o capitalista obteve não somente lucro, 

mas também renda decorrente da atividade. Se o dinheiro imobilizado na compra da terra 

(renda capitalizada), equivalente a R$ 72.000,00, fosse colocado no mercado de capitais, 

proporcionaria um juro de R$ 662,40 em um mês. Por outro lado, o dinheiro imobilizado na 

construção dos barracões (capital-terra) constitui um valor de R$ 920.000,00. A quantia 

desembolsada equivale a 60% ou R$ 552.000,00 que, a um juro de 0,92% ao mês, renderia 

R$ 5.078,40, ou seja, uma quantia quase semelhante aos R$ 5.036,69 do aviário. O restante 

do valor do aviário, financiado, está sendo pago com recursos do próprio aviário, que, 

juntamente com o restante desembolsado, representam capital imobilizado na terra, 

portanto, “valorização” da propriedade. 

Um mecanismo utilizado pelos avicultores capitalistas, para se apropriarem 

da mais-valia, pode ser observado no sistema de remuneração dos granjeiros. Ao registrar 

em carteira apenas um salário mínimo, pagando o restante por produtividade, deixam de 

recolher os encargos sociais que iriam para o Estado, apropriando-se também de parte da 

mais-valia. Se fôssemos calcular esses tributos sobre o valor total recebido pelos granjeiros 

que, nesse caso, equivaleu a R$ 2.323,20, teríamos um montante de R$ 185,86, que o 

capitalista teria que destinar ao Estado. 

3. Considerações Finais 

Diante dessas especificidades observadas sobre a atividade avícola é 

preciso fazer algumas observações finais. 

Consideramos que o desenvolvimento do capitalismo no campo ao deparar-

se com o obstáculo produzido pelo caráter privado da terra, produz e permite que sejam 
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produzidas contradições, que se traduzem em um desenvolvimento desigual, mas 

combinado na sua essência. Nessa perspectiva, o capital também pode criar e recriar 

relações, capitalistas e não capitalistas, de forma a manter a sua produção e reprodução 

ampliada. 

No caso da avicultura, o seu desenvolvimento estabeleceu a 

monopolização do território. O trabalho, por sua vez, continua fundamental na avicultura, 

mesmo recriando-se sob novas formas. Se, do ponto de vista da formação da mais-valia, o 

trabalho vivo e o trabalho morto assumem papel importante, devido aos elevados 

investimentos em capital, vimos que o capital não conseguiu eliminar o caráter da renda da 

terra na avicultura, mas sim, torná-la mais complexa. Nesse processo de produção e 

apropriação da riqueza, a sujeição da renda da terra ao capital, mediada pela propriedade 

privada, constitui aspectos fundamentais para o estudo da avicultura. 

Ao mesmo tempo em que o capital industrial avícola monopoliza o território, 

a realização da sua atividade envolve complexas articulações territoriais de produção, que, 

embora nem todas estejam diretamente relacionadas à atividade, territorializam-se 

igualmente, como o caso da produção de milho e das outras atividades que integram o 

conjunto de cada unidade produtiva, e que exercem papel importante na realização da 

avicultura no Estado. 

Nesse sentido, verificamos que, ao se estudar o papel de uma determinada 

atividade econômica no campo, não podemos ficar restritos apenas às relações a ela 

diretamente vinculadas, a “montante” e a “jusante”, conforme propõem alguns conceitos de 

análise. O capital, através do mecanismo de sujeição da renda tem se mantido na avicultura, 

territorializando-se através de articulações não tão aparentes, mas que, na essência 

demonstram a sua unidade contraditória, que sustentam e mantém a atividade. 
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