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Resumo
O agronegócio brasileiro tornou-se propulsor da economia por meio do desenvolvimento tecnológico e
condições favoráveis nacionais que oferecem melhores técnicas de produção aos produtores nacionais.
Dentro desse setor destacou-se a avicultura que através da introdução de materiais genéticos
importados e especializados em produção de carne e ovos, contribuiu para o alcance de resultados
positivos para a avicultura brasileira mantendo o país em uma posição de destaque na avicultura.
Desse modo, o objetivo do estudo foi desenvolver uma proposta de estruturação da logística para a
expansão de mercado de uma empresa produtora de ovos. O método de pesquisa utilizado foi uma
pesquisa de caráter qualitativo, com uma revisão bibliográfica em torno do tema e posterior
identificação de novos mercados e logística necessária para atendê-los. Diante disso, este artigo
buscou analisar uma empresa produtora de ovos do Centro Oeste Paulista que atualmente possui
capacidade produtivo ociosa, e poderia expandir seu mercado para utilizá-la em sua totalidade, pois, a
crescente demanda interna e externa por este produto indicam que a empresa poderia expandir seu
mercado de comercialização, porém necessita ainda identificar quais seriam os possíveis mercados a
se expandir, bem como quais recursos e quais fatores seriam necessários para estruturação da logística
nesse novo mercado.
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Logistics organization for market expansion of a production company
of eggs in the midwest of são paulo
Abstract
The brazilian agribusiness became a propellant of the economy through the technological development
and national favorable conditions which offers better techniques production to national producers. In
this sector detached the aviculture which through the introduction of imported and specialized genetic
materials in production of meat and eggs contributed to the reach of positive results to the brazilian
aviculture keeping the country in a position of featured in the aviculture. For this, the objective of this
search was to develop a proposition for the logistics organization to expand the market of the company
under study. The research method used was a qualitative research, with a literature review on the
theme and subsequent identification of new markets and logistics needed to serve them. With this, this
article analyzed a company that produces eggs in the midwest of São Paulo which nowaday has idle
production capacity, and could expand its market to use your production capacity in totality. Besides,

the increase external and internal demand for this product indicates that the company could expand its
commercialization market, but it needs identify which would be the possibles markets to expand, as
well as what the means and factors would be necessary to organize the company’s logistics to this new
market.
Key-words: Market expansion, logistic, aviculture, Midwest of São Paulo

1 Introdução
Nas últimas décadas o agronegócio brasileiro tornou-se grande propulsor da economia, por
meio das exportações de commodities e pelas condições favoráveis de atuação que o país
fornece para o desenvolvimento agropecuário, como investimentos em tecnologia, clima
favorável e mão de obra disponível, que juntos, alavancaram a produção e, conseqüentemente,
impulsionaram o Brasil na classificação dos maiores exportadores de produtos agrícolas.
(ASSAD, MARTINS e PINTO, 2011).
Analisando o crescimento das atividades agropecuárias na economia brasileira, Oliveira
(2010) destaca a importância da avicultura nesse setor, que a partir da década de sessenta,
evoluiu com a introdução de materiais genéticos importados e especializados em produção de
carne e ovos, contribuindo com o alcance de resultados positivos para a avicultura brasileira
mantendo o país em uma posição de destaque na avicultura mundial.
Com relação a produção de ovos, no ano de 2011, os produtores nacionais superaram a
média de 40 milhões de unidades produzidas, indicando que o país tem um alto nível de
produção, já que produz 3,34% da produção total do mundo, que além das exportações,
destinaram sua produção para o consumo in natura e industrializados. (FAO, 2012 apud
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, 2012).
No estudo realizado nesse artigo teve se como objeto de estudo uma empresa produtora de
ovos localizada no Centro Oeste Paulista, que produz e distribuem ovos do tipo jumbo, extra,
médios, grandes e pequenos brancos e vermelhos. A empresa conta hoje com
aproximadamente 166.137 aves, produz cerca de 102.000 ovos por dia atendendo por volta de
25 cidades no Centro Oeste Paulista, litoral Paulista e capital do estado.
A sua estrutura de produção atual possui capacidade ociosa, uma vez que dispõe de barracões
para abrigar mais aves poedeiras e as máquinas que já possui tem maior capacidade de
produção do que já é utilizada. Ambos os fatores e a crescente demanda interna e externa por
este produto indicam que a empresa poderia expandir sua produção e consequentemente seu
mercado de comercialização, porém necessita ainda identificar quais seriam os possíveis
mercados a se expandir, bem como quais recursos e quais fatores seriam necessários para
estruturação da logística nesse novo mercado.
Assim, diante das informações levantadas sobre a empresa em estudo e sobre o setor no qual a
mesma está inserida, o presente estudo identificou como problema de pesquisa: Como deve
ser estruturada a logística para a expansão de mercado de uma empresa produtora de ovos do
Centro Oeste Paulista? Neste sentido, o objetivo do estudo foi desenvolver uma proposta de
estruturação da logística para a expansão de mercado de uma empresa produtora de ovos.
Para isso, com base nos possíveis novos mercados identificados para a empresa, desenvolverse uma proposta de estruturação da logística da empresa identificando os aspectos e recursos
envolvidos desde a compra e entrada de materiais até distribuição dos produtos aos novos
possíveis clientes.
2 Referencial Teórico

2.1 Contextualização da empresa em estudo
A empresa em estudo iniciou suas operações em 1945 com cerca de 1.000 aves poedeiras,
apenas um galpão e capital inicial proveniente de economias pessoais de seu fundador.
Após o falecimento do fundador, em 1991, ocorreu à divisão da empresa entre suas duas
filhas. No mesmo ano, uma delas e seu esposo fundaram uma nova empresa, que anos depois
se transformou na empresa produtora de ovos em estudo deste artigo.
Ainda na década de 1990, a granja alavancou sua produção com a aquisição de modernas
máquinas para higienizar, classificar e embalar os ovos. A partir disso, houve um aumento
extraordinário no número de vendas, e em consequência, elevou-se também o número de aves
poedeiras para suprir a demanda de ovos do mercado. Atualmente, se encontram em
funcionamento trinta galpões para postura, dois pinteiros e três recrias. A empresa conta hoje
com aproximadamente 166.137 aves, produz cerca de 102.000 ovos por dia atendendo por
volta de 25 cidades no Centro Oeste Paulista, litoral Paulista e capital do estado.
Devido a sua capacidade produtiva expansível e o capital disponível, nota-se que a empresa
possui ociosidade em sua produção e poderia expandir seu mercado, atendendo mais cidades a
partir do aumento de sua produção de ovos.
2.2 Análise do setor de avicultura de postura
O ovo é considerado muito importante para uma alimentação de qualidade, já que na sua
composição estão contidos os principais nutrientes necessários ao desenvolvimento físico
humano. Com isso o seu consumo está diretamente relacionado a questão da segurança
alimentar (CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DE AVES E SUÍNOS, 2013).
De acordo com a Central de Inteligência de Aves e Suínos (2013), em 2009, segundo
estimativas da FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o
consumo anual do alimento por habitante no Brasil era inferior ao de diversos países,
indicando que ainda é preciso evoluirmos neste setor. No ano em questão o consumo per
capita brasileiro de ovos ocupava a 68ª posição de uma lista de 168 países. Em primeiro vinha
a Dinamarca, que tinha média de consumo diário de 61,19 gramas de ovos por habitante,
seguida da Holanda (52,58 g), Japão (52,25 g) e China (48,29 g).
Acredita-se que os principais motivos que causem o baixo consumo sejam principalmente os
tabus relacionados a problemas de saúde, à baixa renda per capita que torna reduzido o
consumo de produtos de maior valor agregado que tem o ovo como ingrediente importante na
sua fabricação (como doces e bolos), o pequeno consumo de massas de qualidade no país, à
baixa coordenação existente neste setor e ao fato de o ovo ser um alimento visto como
destinado somente às classes de consumo inferior da sociedade (CENTRAL DE
INTELIGÊNCIA DE AVES E SUÍNOS, 2013).
Segundo Brasil (2015), em 2011 identificou que sete países representavam 66,59% da
produção mundial, ocupando o Brasil a sétima posição neste ranking e produzindo cerca de
40.731 milhões de unidade de ovos, que representam 3,34% da produção total do mundo.
A distribuição geográfica da produção de ovos comerciais (ovos brancos e vermelhos) no país
se dá da seguinte forma: 50,2 (região Sudeste), 20,1% (região Sul), 15,7% (região Nordeste),
10,3% (região Centro-Oeste) e 3,7% (região Norte) (BRASIL, 2015).
Em 2011 o principal estado produtor de ovos comerciais foi o estado de São Paulo, que
correspondeu a 25,97% da produção nacional, indicando grande potencial do Estado na
produção nacional (BRASIL, 2015).

De acordo com Lot el al. (2005), no estado de São Paulo a distribuição das propriedades por
tamanho encontravam-se desse modo: 26,09% de pequenas propriedades que contam em
média com 18.000 galinhas, 41,3% de médios produtores e 32,61% de propriedades com mais
de 250.000 aves.
Em previsões realizadas pelo CEPEA (2015) em janeiro deste ano esperava-se que o ano de
2015 fosse melhor para o mercado de ovos que o ano de 2014, já que o descarte de galinhas
poedeiras velhas, iniciado há alguns meses, pode resultar em menor oferta no início do ano e
amenizar a retração de preços desse período, que geralmente é causada pela redução de
merenda escolar no período de férias. Outro fator que colabora bastante com as perspectivas
positivas para o setor são o período da Quaresma, que iniciou-se em fevereiro, e também há
boas expectativas sobre o consumo no período das festas juninas e julinas, que devem refletir
de modo positivo para este setor. Segundo pesquisas divulgadas pelo CEPEA (2015) em maio
deste ano, ovos estão passando por momento de valorização, decorrente da menor oferta de
ovos do tipo Extra e Jumbo, que tem sua produção reduzida em temperaturas mais baixas,
mas por outro lado tem o consumo estimulado pelo mesmo motivo, impulsionando o aumento
dos preços. Um ponto positivo do clima mais ameno é que a qualidade dos ovos tendem a
aumentar.
2.3 Caracterização de um sistema produtiva
Apresentando como função principal a transformação de um bem tangível a outro de maior
utilidade, a capacidade produtiva de uma determinada empresa permite a esta a definição dos
seus limites competitivos, determinando assim as taxas de respostas da empresa com relação
ao mercado na qual esta se encontra inserida, sua estrutura de custo, a composição da sua
força de trabalho, seu nível de tecnologia, bem como as exigências de gestão e de apoio ao
quadro funcional e sua estratégia geral de estoque. (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001;
SLACK; CHAMBERS; JONHSTON, 2009)
Davis, Aquilano, Chase (2001) caracterizam ainda as diferentes visões da capacidade
produtiva, na qual se o sistema de produção se encontrar de forma ineficiente, a empresa em
questão pode perder cliente pela lentidão no serviço ou por permitir que competidores entrem
no mercado. Caso a capacidade seja excessiva, a empresa poderá a vim reduzir seus preços a
fim de estimular a procura do produto, reduzindo sua força de trabalho, produzindo estoque
em excesso ou buscar produtos adicionais e menos lucrativas para continuar no negocio.
2.4 Análise de expansão de mercado
Segundo Dias (2006), as empresas podem produzir produtos e fornecer serviços, tanto para o
mercado de negócios (empresarial, institucional, governamental e de revendas), quanto para o
mercado de bens de consumo. O mercado de negócios são organizações que adquirem esses
produtos para serem utilizados na produção de outros bens ou que obtém serviços para
revenderem, alugá-los ou fornecerem para outros setores, e já o de bens de consumo são
clientes que obtém produtos e serviços para consumo pessoal no âmbito familiar ou
individual.
Quando uma empresa produz produtos que podem atender a demanda de mais de um tipo de
mercado, ela deve focar na questão de como irá aplicar os compostos de marketing (produto,
preço, praça e promoção) que sejam adequados para cada tipo de mercado que deseja atender,
e para isso, firma terá que analisar, planejar e desenvolver esses compostos, considerando não
só essas variáveis de mercado, como também outros dois aspectos fundamentais: o
comportamento e os processos decisórios dos consumidores nas variadas situações de compra
(DIAS, 2006).

Além disso, a empresa deve quantificar o mercado que pretende atuar, ou seja, definir suas
metas de vendas, participação de mercado, e cotas de vendas por regiões/vendedores
utilizando para a elaboração dessa quantificação dados informacionais sobre as variações
macroeconômicas e estudos sobre a demanda, para poder identificar o seu potencial de
mercado, isto é, se o mercado em análise apresenta oportunidades de vendas para a empresa
ou não (DIAS, 2006).
De acordo com Aaker (2012), devido a maior dinamicidade e complexidade dos mercados
atuais, a criação e implementação de estratégias tornaram-se mais desafiadoras ao buscar um
novo mercado. Quando uma empresa escolhe desenvolver-se por meio da expansão de
mercado deve-se verificar quais operações são utilizadas por ela no seu atual negócio e que
podem ser aplicadas no novo ambiente mercadológico, o qual pretende se estabelecer,
visando diminuir custos operacionais e reduzir investimentos.
Conforme Mazo, Teixeira e Hernandes (2004), as empresas podem utilizar como estratégia
para fazer parte de novos mercados as parcerias e alianças com outras empresas que podem
lhe proporcionar, por exemplo, acesso a um mercado potencial que deseja fazer parte,
facilitando assim, a sua entrada no novo local.
Mas outra estratégia que pode se aplicada para uma expansão total de mercado com o objetivo
de captar novos clientes é a expansão geográfica, que consiste em ofertar o produto em
questão para clientes que estão localizados, por exemplo, em outras regiões (KOTLER;
KELLER, 2006).
2.5 Análise Logística
Conforme Dias (2006), além da empresa analisar a aplicação coerente dos compostos de
marketing para os diferentes tipos de mercado, ela deve também verificar a sua capacidade
logística, ou seja, se ela tem um porte de gerenciamento do fluxo de matérias, pessoas e
produtos adequados, para poder dar continuidade a sua expansão mercadológica. Essa análise
deve ser feita com base nas três subdivisões empresariais da logística, as quais são: logística
de entrada que consiste na questão ao suprimento dos insumos; logística interna baseada no
fluxo de materiais dentro do estabelecimento; e logística de saída que foca na parte de
distribuição dos produtos ao consumidor final.
As empresas para terem uma logística adequada devem realizar uma logística coordenada de
todas as funções e atividades inter-relacionadas, ou seja, devem analisar de forma conjunta o
processo logístico e não de modo separado, para terem uma visão ampla do seu
gerenciamento logístico com relação ao ambiente mercadológico em que está inserida ou que
pretende se inserir, pois são as atividades logísticas que tem forte impacto sobre a eficácia e
eficiência nos aspectos de produção e comercialização (BOWERSOX; CLOSS, 2010).
Porém, somente a integração interna das operações da empresa não é suficiente para assegurar
o alcance dos objetivos de um bom desempenho e sim deve também realizar a integração
externa de modo que abranja também nessa integração clientes e fornecedores em um
ambiente competitivo, o que consiste em gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou seja, a
realização conjunta de uma integração externa e interna (BOWERSOX; CLOSS, 2010).
De acordo com Ballou (2008), é também fundamental no mercado que as empresas saibam
qual é o momento em que precisam planejar novamente o seu processo logístico ou remodelálo e de terem boas estratégicas logísticas de caráter inovador, para poderem estar em
vantagem competitiva, ou seja, a frente dos correntes no mercado.
3 Metodologia
Este trabalho fundamentou-se em uma pesquisa qualitativa, iniciando-se por uma revisão
bibliográfica de contextualização da empresa; análise do setor de avicultura de postura;

caracterização de um sistemas produtivo, análise de expansão de mercado e análise logística,
com base em artigos científicos (em bases de dados eletrônicas) e livros de autores que são
referência nas áreas envolvidas no estudo.
Com base na revisão teórica estabelecida, em posterior momento o trabalho foi desenvolvido
em duas etapas:
I) Primeiramente identificou-se os possíveis novos mercados para a empresa, isto é, em quais
regiões se encontram e quais são os potenciais clientes que poderiam adquirir seus produtos,
caso ela explorasse toda sua capacidade produtiva. A identificação desses potenciais
mercados foi estabelecida com base nas rotas de distribuição já utilizadas pela empresa e nos
clientes que a empresa já possui e poderiam aumentar o volume de produtos comprados;
II) Em seguida, com os novos mercados e clientes já determinados, realizou-se a principal
etapa do trabalho, que foi estruturar a logística necessária para atender esses potenciais
clientes, que vão desde a aquisição, movimentação, armazenagem e entrega de produtos,
indicando quais seriam os aspectos e recursos necessários para atender a esses novos
mercados.
Concluídas ambas etapas, foi realizada uma conclusão a cerca do estudo proposto, que poderá
auxiliar amplamente a empresa em seu processo de expansão de mercado e logística, bem
como outras empresas que atuam no mesmo setor e também pretendem explorar sua
capacidade produtiva, como forma de atender a crescente demanda por este produto e
consequentemente aumentar seus lucros.
4 Resultados e Discussões
4.1 Descrição da estrutura atual do sistema produtivo e logístico da empresa
Por meio da análise do ambiente interno da empresa realizado em estudos anteriores foi
possível identificar como se estabelece a estrutura dos sistema produtivos e logísticos
existentes na organização, assim como os principais aspectos envolvidos no processo
produtivo, conhecimentos estes que serão fundamentas para atender o objetivo proposto.
A descrição do processo produtivo e logístico da empresa detalha as etapas realizadas no
mesmo, desde a chegada dos pintinhos com um dia de vida até a entrega do produto final para
o cliente. Foi elaborado um fluxograma para detalhar este processo, com maior foco na parte
produtiva, constando o seqüenciamento das etapas que vão desde a compra das aves recémnascidas até a estocagem dos ovos produzidos pelas mesmas, o referido processo se mostrou
eficiente e alinhado com os objetivos da organização.

Fonte: Elaborado pelos autores
Figura 1: Fluxograma de processos

Descrevendo, resumidamente, as etapas subsequentes do processo logístico que se
desenvolvem após o estocamento dos produtos acabados, podemos destacar o deslocamento
dos referidos produtos, por meio de paletes, até o local de carregamento/descarregamento que
fica na própria central de ovos e situa-se próximo ao estoque de produtos finais, ao chegar
neste local a mercadoria é acomodada nos caminhões de forma a garantir a qualidade e
integridade dos produtos até o seu destino final. Este processo ocorre todos os dias pela
manhã, no começo do expediente de trabalho.
Após o carregamento da mercadoria, os vendedores/entregadores deslocam-se por suas rotas,
entregando os ovos para os clientes e verificando a necessidades de trocas de mercadorias
(normalmente pelo motivo de vencimento ou danificação dos produtos na área de vendas). No
ato da entrega os colaboradores da granja verificam a existência de caixas vazias utilizadas
em outras entregas, recolhendo-as para seu reaproveitamento.
Ao retornarem para a empresa pela tarde, os vendedores/entregadores, juntamente com o
gerente de produção, conferem os produtos restantes no caminhão e as trocas solicitadas, além
de descarregarem as caixas vazias que serão reaproveitadas. No dia seguinte, os colaboradores
retornam para a central de ovos pela manhã e inicia-se novamente o processo.
Por meio da análise da Figura 1, dos aspectos subsequentes do processo e de aspectos
observados na empresa constatou-se que é possível uma expansão produtiva, visto que há
estrutura (galpões, fábrica de ração, colaboradores etc.) para isso, assim como força produtiva
expansível suficiente para atender uma nova rota de vendas.

4.2 Proposta de expansão de mercado
A empresa em estudo vende seus produtos para o mercado de bens de consumo, ou seja,
comercializa para revendedores, supermercados, padarias e açougues.
Tanto na capital paulista, quanto no litoral, a empresa vende seus ovos com revendedores que
repassam os produtos para o varejo. Geralmente os caminhões saem da granja e destinam-se
aos revendedores com os ovos apenas nas cartelas, sem nenhuma identificação da empresa,
sendo que ao chegar lá esses intermediários ficam responsáveis por embalar os ovos com suas
marcas e distribuí-los para supermercados, padarias e açougues.
A vantagem em transacionar com esses intermediários é que eles adquirem produtos em
grandes quantidades, e por não contar com embalagens personalizadas, a granja apenas inclui
os ovos na cartela e encaminha para os caminhões, deixando de realizar a etapa de embalagem
e estocagem. A redução de ambas etapas representam menores custos para empresa e ganho
de tempo no processo produtivo, mas que não apresentam tanta significância. Por outro lado,
a desvantagem encontrada em trabalhar desse modo é que esses revendedores tem maior
poder de barganha e a empresa costuma vender seu produto de acordo com a cotação diária
fornecida pelo site Ovo Online.
Já no Centro Oeste Paulista a empresa vende, principalmente, para supermercados, padarias e
açougues, e também com revendedores, mas que compram pequenas quantidades e não tem
grande representatividade nas vendas totais. Entre os clientes localizados nessas regiões os
que mais se destacam são grandes redes de varejo, porém em alguns casos a empresa ainda
não consegue comercializar com todas as lojas dessas redes, por não estarem na rota
atualmente atendida pela mesma. A principal vantagem de comercializar com essas redes é
que a granja não fica condicionada aos preços de cotação, e pode negociar com a rede
varejista preços mais vantajosos para ela, além de que elas também compram em grandes
quantidades e geram visibilidade para a marca da empresa.
Uma das oportunidades para a empresa seria expandir suas vendas para outras regiões, o que
poderá ser extremamente interessante para a mesma, visto que possui capacidade produtiva
expansível e poderia atender uma nova demanda, aumentando suas vendas e,
consequentemente, seu faturamento.
Para isso é preciso analisar qual é a melhor rota para a nova linha de comercialização, levando
em conta, dentre outras coisas, as cidades onde já existam clientes atendidos pela empresa em
outras localidades (redes de varejo), facilitando a inserção de seus produtos, e também onde
há clientes potenciais (possíveis novos clientes).
Analisando as regiões já atendidas pela empresa e as possíveis regiões que poderiam ser,
constatou-se que a região da Alta Paulista seria uma boa opção para a mesma, pois nesta
região há lojas das redes varejistas que a empresa já atende em outras localidades, o que
facilitaria adentrar nestes mesmos, além de coexistir potencias clientes, visto que há outras
grandes redes que a empresa tem capacidade de atender. Contudo, um possível problema
identificado seria a alta concorrência dos produtores de Bastos, que são muito fortes na região
e podem representar uma grande ameaça para a granja ao se inserir neste mercado.
No que tange as possíveis dificuldades provenientes da forte concorrência na região da Alta
Paulista, a empresa mostra-se competitiva para adentrar na localidade, visto que possui
produtos de alta qualidade e consegue vende-los a preço justo. A experiência dos proprietários
é outro fator positivo para a granja estudada, sendo que a ascensão da mesma, visto vultuosos
investimentos em estrutura e tecnologia, habilitam a organização a conquistar esse novo
mercado.

4.3 Estruturação da logística
Outro fator relevante nesta decisão é a logística necessária, ou seja, é preciso avaliar, nesta
nova rota, aspectos como estradas, distância de uma cidade a outra, o prazo entre o
carregamento do produto na granja e sua entrega para os clientes, em relação aos aspectos
externos, e compra de materiais, produção necessária e manuseio/transporte interno de
produtos e equipamentos nos aspectos internos.
Nas variáveis externas região da Alta Paulista destaca-se novamente, visto que as principais
cidades desta região, como: Marília, Tupã, Dracena, Garça e Adamantina, possuem excelentes
localizações para efeito de distribuição de mercadorias, sendo possível a criação de uma rota
para atender estas e outras cidades menores da região com uma frequência de até duas vezes
na semana.
No tocante dos aspectos internos, o maior esforço seria no sistema produtivo, tanto na
aquisição de maior número de aves como, consequentemente, maior matéria-prima para a
alimentação das mesmas, com a aquisição das aves e um aumento na quantidade de ovos
produzidos seria necessário apenas um número maior de materiais de suporte e embalagens,
visto que os veículos utilizados internamente nas operações e a força de trabalho seria
suficiente para atender esta nova demanda.
Para materializar esta proposta de expansão de mercado, especificamente vendendo seus
produtos na região da Alta Paulista, a empresa deverá providenciar, basicamente, um veículo
para fazer as entregas nesta nova linha, com capacidade de transportar no mínimo trezentas
caixas de ovos; contratar um novo vendedor/entregador para levar a mercadoria até seu
destino, sendo que este colaborador necessitaria ter dedicação exclusiva e estar apto para
realizar viagens diárias e pousar em outras cidades que não sejam a sua; além de fazer ajustes
na quantidade de ovos produzidos e embalados, estes aspecto dependerão exclusivamente do
aumento de vendas proporcionados por esta nova linha, talvez será necessário, também,
pequenos ajustes na parte de gerenciamento da empresa, sobretudo, nos colaboradores que
atuam no escritório.
5 Conclusão
Diante do apresentado, foi possível concluir que a empresa em questão apresenta capacidade
produtiva ociosa, uma vez que dispõe de barracões para abrigar um número maior de aves
poedeiras, colaboradores qualificados e maquinários capazes de aumentar sua produtividade,
esses aspectos somados à crescente demanda por ovos indica que a empresa possui a
oportunidade de expandir seu mercado de comercialização.
Deste modo, por meio das análises realizadas identificou-se que as cidades da região da Alta
Paulista, apresentam uma grande potencialidade para a granja, visto que a mesma poderia
comercializar seus produtos neste local, por possuir capacidade produtiva expansível,
estrutura necessária e know-how para tanto.
As ações necessárias para atender este objetivo estão relacionadas a alguns aspectos
logísticos e produtivos externos e internos á empresa. Resumidamente, estruturação da nova
rota. o que abrange aquisição de veículos, contratação de funcionários e estratégia de
distribuição dos produtos acabados nas cidades da região. Além da preocupação com alguns
aspectos internos como o investimento no sistema produtivo, que abrange aquisição de novas
aves, matéria-prima para ração, materiais de suporte e embalagens.
Em suma, acredita-se que com essas atitudes a empresa ganhará em vários aspectos
relacionados, principalmente, à competitividade mercadológica (aumento da fatia do

mercado), ampliando seu faturamento com as novas vendas e potencializando seu
crescimento.
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