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Resumo 
 
Este artigo apresenta uma análise socioeconômica sobre duas unidades camponesas de 
produção agrícolas do norte do Rio Grande do Sul (RS), Brasil, que têm, na integração 
avícola, sua principal atividade econômica. Através de pesquisa bibliográfica e pesquisa a 
campo, buscou-se compreender um pouco do contexto do mercado avícola a partir do ponto 
de vista do camponês integrado.  O trabalho a campo foi orientado pelo diagnóstico dos 
sistemas agrários, na qual foi adotada a metodologia do cálculo do valor agregado, procurou-
se saber o valor da renda agrícola e se ela está assegurando a reprodução social das famílias. 
Os resultados atestam as inúmeras críticas ao sistema integrador sobre má remuneração à 
maioria dos pequenos produtores.   
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Introdução 
 
O modelo da integração avícola desenvolvido pelo agronegócio tem sido alvo de muitas 
críticas. Camponeses integrados, pesquisadores acadêmicos e lideranças de sindicatos e 
movimentos sociais, têm acusado as agroindústrias integradoras de explorar seus integrados 
através da baixa remuneração do produto frango.  
 
O estudo não teve a pretensão de analisar a universalidade do mercado que envolve o sistema 
de integração, mas buscou verificar a viabilidade da atividade para a reprodução social de 
seus integrados. Seu objetivo foi em obter uma amostragem sobre os impactos econômicos do 
sistema de integração de aves para o campesinato do norte do RS, verificando se a renda 
obtida esta acima ou abaixo do nível de reprodução social. Para isto, buscou-se analisar o 
processo de gestão das famílias entrevistadas com ênfase para os aspectos sociais, 
infraestruturais, produtivos e técnico-econômicos. 
 
 
Metodologia 
 
A metodologia de análise adotada é do valor agregado (VA), alimentada pela análise do 
diagnóstico dos sistemas agrários, se distingue das tradicionais análises econômicas baseadas 
apenas no lucro e custo. O sistema proposto também busca dimensionar toda a riqueza 
consumida para produção de uma mercadoria. O método torna possível dimensionar a Renda 
Agrícola (RA) e, a partir dela, averiguar se a unidade produtiva está garantindo a reprodução 
social e econômica de seus agentes.  
 



  

Assim, foi realizada pesquisa bibliográfica e pesquisa a campo, entre o período de janeiro a 
junho de 2013. O trabalho a campo foi realisado em duas unidades produtivas no interior do 
município de Severiano de Almeida, localizado na microrregião de Erechim, norte do Rio 
Grande do Sul. Através de entrevistas semi – estruturadas, orientada pelo diagnóstico dos 
sistemas agrários, coletou-se as informações necessárias para aplicação da modelagem do 
VA, segundo Garcia Filho (1995) e Lima (2001). 
 
Para calcular a depreciação dos equipamentos e instalações foi utilizado o método linear, de 
acordo com Lima et al. (2001), cuja fórmula  é D =VN-VR/VU, onde VN= Valor do bem 
novo, VR=Valor Residual e VU= Valor do bem usado. Como referência, o Nível de 
Reprodução Simples (NRS)1 é baseado no salário mínimo2 e confrontado à Renda Agrícola 
(RA) adquirida pela atividade agropecuária. Se esta estiver acima está capitalizando, estando 
abaixo, descapitalizado. 
 
 
Resultados e discussões 
 
Ambos aviários são operados pelo sistema manual e expressam a realidade da maioria dos 
integrados da devida microrregião. A maioria dos dados quantificados são médias anuais, 
declaradas oralmente pelas famílias entrevistadas, sendo poucos os documentos analisados. 
Com o objetivo de preservar a identidade dos entrevistados seus nomes foram substituídos por 
‘A’ e ‘B’. 
 
A família A é composta por três integrantes em total capacidade produtiva. Sua Unidade de 
Produção Agropecuária (UPA) é de 21 ha, mas somente 10,5 ha são utilizados, nos quais são 
desenvolvidas cinco atividades econômicas conforme tabela 01. Na tabela estão 
sistematizadas as informações do diagnóstico da UPA da família A, fundamentais para apurar 
o resultado do Valor Agregado (VA) e da RA. O trabalho na UPA é totalmente familiar, e 
declarado pela família que são necessárias aproximadamente 35 horas por dia de trabalho 
(média semanal entre todos os integrantes da UPA. Somente o aviário necessita de 9 horas de 
trabalho diariamente, de segunda a segunda, que é executada pela própria família.  
 
 
TABELA 01: Média anual do Valor Agregado e Renda Agrícola da Unidade de Produção 
Agropecuária da família A  
 
Atividade econômica 
por área em hectares (há) 

Produto Bruto (PB)  
em R$ 

Custo Intermediário 
(CI) em R$ 

                                                 
1 Para compreender melhor o conceito da reprodução simples (ou social), “(...) o ponto de partida é a noção de 
que uma unidade de produção é reprodutível quando fornece uma renda suficiente para que a reprodução social 
dos agentes econômicos dela dependentes seja assegurada”. (SILVA, 2009, p.93).  
2 Por que o salário mínimo como referência comparativa? Embora questionável pela classe trabalhadora, é a 
mínima remuneração financeira para quem vende sua força de trabalho, considerada, pelo artigo 7º, da 
Constituição da Republica Federativa do Brasil, ser a quantia necessária “(...) capaz de atender a suas [do 
trabalhador] necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social (...)”. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL, 1988). 
 



PB e CI do aviário 
                  Área 2,5há 
PB e CI do fumo 
                  Área 1,0há    
PB e CI do pomar 
                  Área 1,0há   
PB e CI do leite 
                  Área 4,0há 
PB e CI do Milho 
                  Área 1,0há                              
PB e CI da subsistência 
                  Área 1,0há  
              

 
18.144,00 

 
11.250,00 

 
1.800,00 

 
13.797,00 

 
2.200,00 

 
5.781,10 

 
            (7.914,00) 

 
            (1.500,00)          

 
                   - 

 
             (3.750,00) 

 
 (750,00) 

 
           (1.000,00) 

Total Geral PB e CI  52.972,10           52.972,10          
Resultado do Valor Agregado 
Bruto (VAB) 

  38.058,10 

Depreciação (D): equipamentos, máquinas e instalações  (2.879,93) 
Resultado do Valor Agregado 
(VA) 

  35.178,17 

Distribuição do Valor Agregado (DAV)  (1.167,71) 
Resultado da Renda Agrícola (RA)  34.010,46 
Fonte: pesquisa de campo.  

 
Observa-se que a propriedade é bem diversificada, produz um PB de 52,9 mil reais, 
descontando o CI sobram aproximadamente 38 mil reais. De acordo com LIMA et al (2001), 
o PB é o valor da produção gerada durante o ano pela UPA, e o CI é valor dos insumos e 
serviços destinados ao processo de produção adquiridos de outros agentes econômicos. 
Descontando a depreciação das instalações e equipamentos que auxiliam a produção, obteve-
se um Valor Agregado (VA) de R$ 35.178,17, ou 11.726,06 por Unidade de Trabalho 
Familiar (UTF), cuja formula é VA= PB-CI-D.  
 
O calculo revelou também que a Superfície Agrícola Útil (SAU) da família A é de 3,5 
hectares por UTF (SAU/UTF) e apresentou uma Renda Agrícola (RA) - a renda que fica com 
o agricultor para remunerar o trabalho familiar e o seu patrimônio durante o ano - por UTF de 
R$ 11.336,82. Ou seja, na média geral da SAU são necessários 3,5ha por UTF para gerar uma 
RA que garanta o Nível de Reprodução Simples (NRS) para a família A. Para o cálculo da RA 
por UTF são descontados todos os CI, depreciação e a Distribuição do Valor Agregado 
(DVA), dividido pela UTF, ou seja, RA=PB-CI-D-DVA/UTF. De acordo com esses dados, no 
momento a reprodução social da família esta assegurada, conforme a Gráfico 01.  

  
Gráfico 01: Renda Agrícola por Unidade de Trabalho Familiar da família B 
família A 



  

 
                           Fonte: Pesquisa de campo. 
 
Se for isolada e analisada somente a atividade do frango conforme demostra o Gráfico 02, 
nota-se que é insuficiente para garantir a reprodução social da família A, pois a linha da RA 
não ultrapassa a linha do NRS. Para a atividade são reservados 2,5 hectares, sendo pouco mais 
de dois deles para produção de energia usada no aquecimento do aviário durante o inverno.  
 
Gráfico 02: Renda Agrícola por Unidade de Trabalho Familiar da atividade avícola  
 da família A 

 
                      Fonte: Pesquisa de campo. 
 
A segunda família entrevistada é composta por 5 pessoas, sendo 4 em total capacidade 
produtiva. Sua UPA dispõe de 15,7 há, mas sua UTF é somente 11,5há. São desenvolvidas 
cinco atividades econômicas, conforme apresentada na Tabela 02. Sobre o uso de força de 
trabalho em sua UPA, a família declarou que são necessárias aproximadamente 42 horas por 
dia de trabalho familiar. 

 

TABELA 02: Média anual do Valor Agregado e Renda Agrícola da Unidade de Produção 
Agropecuária da família B  
 
Atividade econômica 
por área em hectares (há) 

Produto Bruto (PB)  
em R$ 

Custo Intermediário 
(CI) em R$ 



PB e CI do aviário 
                  Área 1,5há 
PB e CI do porco 
                  Área 0,5há    
PB e CI do pomar 
                  Área 1,5há   
PB e CI do leite 
                  Área 3,5há 
PB e CI do Milho 
                  Área 4,0há                              
PB e CI da subsistência 
                  Área 0,5há  
              

 
14.500,80 

 
3.000,00 

 
11.250,00 

 
16.863,00 

 
8.800,00 

 
6.494,60 

 
(10.960,00) 

 
(2.400,00) 

 
(2.750,00) 

 
(10.117,00) 

 
(3.000,00) 

 
(1.200,00) 

Total Geral PB e CI  60.908,40  (30.157,00) 
Resultado do Valor Agregado 
Bruto (VAB) 

   
30.751,40 

Depreciação (D): equipamentos, máquinas e instalações  (4.279,92) 
Resultado do Valor Agregado 
(VA) 

  26.471,48 

Distribuição do Valor Agregado (DAV)  (1.335,17) 
Resultado da Renda Agrícola (RA)  25.136,31 
Fonte: pesquisa de campo.  
 
Observa-se que esta UPA apresenta um bom grau de diversificação, produz um PB de 60,9 
mil reais. Se descontado o CI declarado e a depreciação produz-se um VA de R$ 26.471,48. A 
RA da UPA ficou em aproximadamente 25,1 mil reais, gerando uma RA por UTF de R$ 
6.284,08, sendo necessário para isto uma SAU por UTF de 2,87ha. De acordo com esses 
dados o NRS não esta garantida, pois a curva do RA/UTF não ultrapassa a curva da NRS, 
conforme o gráfico 03.  
  
Gráfico 03: Renda Agrícola por Unidade de Trabalho Familiar da família B 

 
                     Fonte: pesquisa de campo. 
 
Quanto a atividade avícola, se isolada das demais atividades conforme demostra o Gráfico 04, 
pode-se observar que a linha da RA também não ultrapassa a linha do NRS. Para a atividade 
são reservados 1,5 hectares, sendo pouco mais de um deles para produção de energia.  
 



  

Gráfico 04. Renda Agrícola por Unidade de Trabalho Familiar da atividade avícola da família 
B 

 
                   Fonte: pesquisa de campo. 
 
 
Conclusões 
 
De acordo com os resultados do cálculo da RA por UTF, em relação ao NRS, nota-se que a 
família A esta conseguindo um pequeno grau de capitalização. O que não ocorre com a 
família B. Quanto à atividade avícola, em ambos os resultados têm mostrado uma baixa renda 
por UTF em relação a NRS. Sendo assim, os resultados obtidos por este trabalho comprovam 
que a atividade avícola em sistema integrado tradicional, operada no método manual, por si só 
não é compensadora para o camponês. Além disso, ambas as famílias declararam que 
qualidade de vida baixou após adotarem o sistema de integração devido ao intenso trabalho de 
que exige. 
 
O sistema de integração vigente, proposto pelo agronegócio, é um debate polêmico, longe de 
terminar. A questão é, segundo Paulino (1990), que outras atividades tradicionais em 
pequenas propriedades rurais, como os grãos, sempre remuneraram muito mal o camponês. 
Poucas culturas, como o sistema de integração, trazem uma renda em tão pouco espaço de 
tempo e quase imune a intempéries naturais.  
Para Fernandes (2014), é pela renda capitalizada que o capital elimina o camponês. “A 
riqueza produzida pelo trabalho é concentrada pelas empresas capitalistas, de maneira que, 
uma grande parte dos agricultores acaba trabalhando, produzindo, mas não consegue uma 
renda suficiente, inclusive, para a sua própria subsistência.” (FERNANDES, 2014).  
 
O estudo também serviu para demonstrar que alguns insumos, bem como a força-de-trabalho, 
usados na produção avícola, não são contabilizados nos custo de produção pelas famílias 
entrevistadas. Entretanto, o capital não se apropria somente da mercadoria produzida, mas do 
que foi consumido no processo produtivo da mesma. No caso do integrado avícola, a energia, 
a depreciação e o trabalho humano são apropriados pelas empresas integradoras em forma de 
proteína animal, em que o resultado final é o empobrecimento dos camponeses e o 
enriquecimento das empresas. 
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