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Resumo
Este trabalho tem como objetivo desenvolver um plano de ação estratégico para a sustentabilidade
socioeconômica da criação de frango no estado do Maranhão. Uma vez que a maior parte da carne de
frango consumida no estado advém de importação da região sul do país, pois a produção de frango no
Brasil se concentra nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que somados contam
com mais de 60% da produção de frango do Brasil. Esses estados desde a década de 70 se
organizaram, investiram em pesquisa e tecnologia e receberam apoio do governo para produção de
frango, liderando o ranking da produção de aves de corte para o consumo interno e de exportação para
outros países. Contudo, a produção de aves de corte na região Nordeste não chega a 3% da produção
nacional e o Maranhão por sua vez nem chega a aparecer no mapa da Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA) devido a insignificante produção de aves de corte. Diante disso, o governo
do estado do Maranhão elaborou o programa “Mais Produção” que entre outras ações pretende
alavancar a produção de aves de corte para tornar o estado autossuficiente na produção de carne de
frango. Sob essa perspectiva, observa-se que ainda há muito que fazer para se alcançar o seu objetivo
principal, necessitando entre outras estratégias, além de um maior apoio financeiro do governo do
estado, um plano de marketing para alavancar a produção e promover a sustentabilidade econômica da
referida cadeia produtiva.
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STRATEGIC ACTION PLAN FOR THE SOCIOECONOMIC
SUSTAINABILITY OF THE PRODUCTION CHAIN OF POULTRY
IN THE STATE OF MARANHÃO
Abstract
This work aims to develop a strategic action plan for the socioeconomic sustainability of poultry
farming in the state of Maranhão. Since most of the poultry consumed in the state comes from imports
from the southern region of the country, since chicken production in Brazil is concentrated in the
states of Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do Sul, which together have more than 60% of
Brazil's chicken production. These states since the 1970s have organized themselves, invested in
research and technology, and received government support for chicken production, leading the ranking
of poultry production for domestic consumption and export to other countries. However, the

production of cutting birds in the Northeast does not reach 3% of the national production and
Maranhão does not even appear on the map of the Brazilian Association of Animal Protein (ABPA)
due to insignificant production of cut birds. In view of this, the state government of Maranhão has
developed the "More Production" program, which among other actions aims to leverage the
production of poultry to make the state self-sufficient in the production of chicken meat. From this
perspective, it is observed that there is still much to do to reach its main objective, necessitating
among other strategies, besides greater financial support from the state government, a marketing plan
to leverage production and promote economic sustainability of the production chain.
Key words: Strategic action plan, Poultry network, Productive chain, Breeding of chicken.

1 Introdução
O Brasil apesar de ser um país subdesenvolvido, nos últimos anos vem
apresentando um ótimo desempenho na exportação de carnes, principalmente, a carne de
frango, que fechou o ano de 2015 como o segundo maior exportador mundial. Nesse sentido,
a “Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informa que a produção brasileira de
carne de frango totalizou no ano passado 13,146 milhões de toneladas, volume 3,58%
superior ao registrado no ano de 2014” (ABPA, 2016), e com esse resultado o Brasil
ultrapassou a China.
Fatores como alta inserção tecnológica no setor, a implantação de sistemas
coordenados de produção, industrialização e comercialização que fizeram com que houvesse
uma queda significativa dos preços, contribuindo para o aquecimento da produção de frango
no Brasil. Vale mencionar que outro fator determinante para tal aquecimento foi a mudança
de hábitos alimentares do consumidor brasileiro, que preocupado com uma alimentação mais
saudável passou a consumir mais frango (EMBRAPA, 2016).
No cenário maranhense o consumo de frango também apresenta um número
relevante, no entanto sua produção é inexpressiva, por isso o governo do Maranhão lançou o
programa “Mais Avicultura”, que faz parte de um programa mais abrangente o “Mais
Produção” para fomentar a produção de importantes cadeias produtivas no estado. Nesse
contexto, esse artigo pretende apesentar um plano de ação, que torne viável e sustentável a
produção de frango de corte no estado do Maranhão, uma vez que existem condições
possíveis para tal empreendimento, pois há uma extensão territorial suficiente para a
produção, o momento é de alta no consumo e o governo do estado tem interesse no fomento
dessa produção.
2 Metodologia
Este estudo que visa elaborar um plano de ação estratégico para a sustentabilidade da
cadeia produtiva da avicultura no estado do Maranhão, foi desenvolvido com base em uma
pesquisa bibliográfica, no intuito de construir a fundamentação teórica necessária para a
discussão a que este trabalho se propõe. Tendo em vista que “[...] a pesquisa com base numa
bibliografia deve encabeçar qualquer processo de busca científica que se inicie” (SANTOS,
2007, p. 30). Assim, desenvolveu-se também uma pesquisa documental, principalmente em
documentos que apresentam dados estatísticos sobre o tema em questão. Buscou-se dessa
forma, investigar dados da Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA, Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil e do Governo do Estado do Maranhão, sendo
que esses foram analisados à luz das ideias dos teóricos investigados na pesquisa
bibliográfica.
3 Revisão da Literatura
No dinâmico mercado brasileiro, o setor de carnes gera um impacto positivo de
suma importância para nossa balança comercial, sendo que a avicultura se destaca nesse
cenário, em especial a partir dos anos 1970, quando se iniciaram as exportações de carne de

frango. E os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) comprovam essa
relevância da avicultura no Brasil, que fechou o ano de 2015 como o segundo maior
exportador de carne de frango do mundo. Vale ressaltar que além da exportação, o consumo
interno também teve um aumento significativo, atingindo de acordo com a ABPA (2016) um
consumo per capita de 43 quilos por habitante.
Nesse universo do mercado brasileiro de carnes, conforme afirma Skora (1994), a
avicultura constitui-se em uma das atividades mais dinâmica. Sendo que o desenvolvimento
dessa atividade iniciou a partir do final da década de 50, nos Estados do Sudeste,
principalmente, em São Paulo. “No caso de Minas Gerais, dado a existência de regiões com
alta produção de grãos foi também tentada a repetição de experiência de integração do sul do
país” (LIMA, 1984, p. 179).
E mais tarde, na década de 70, período em que houve profunda reorganização do
complexo de carnes no país, a atividade se deslocou para a região Sul, porque de acordo com
Lima (1984) um grande número de imigrantes estrangeiros investira na produção de soja e
milho - insumos básicos dessa atividade, o que fez com que os custos com transporte fossem
reduzidos. Além disso, em São Paulo, a partir de 1976, a avicultura foi penalizada nesse
estado, pois com a implantação do Proálcool, o plantio de milho foi substituído pelo de canade-açúcar.
Nesse contexto, a concentração de empresas desse setor se consolidou na região
Sul se adaptando às novas tecnologias e recebendo um forte investimento do governo
brasileiro, sendo essa região responsável por cerca de 63,01% de toda a produção nacional.
Desde então, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul dominam a produção
da avicultura brasileira, com destaque para a carne de frango, destacando-se o estado do
Paraná que fechou o ano de 2015 com 32,46% de todo o frango produzido no Brasil,
conforme apontam os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (ABPA,
2016).
Conforme relatório anual da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)
2016, pode-se observar a distribuição do abate de frango por estado, ratificando a supremacia
do Sul e Sudeste brasileiros nesse ramo de atividade e demonstrando que o Centro-Oeste e o
Nordeste apresentam uma tímida atuação nesse setor, já no Norte é quase irrisória a produção
da avicultura, sendo que no mapa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
dessa região só aparecem os estados do Pará e Tocantins e mesmo assim, respectivamente,
com 0,80% e 0,50% da produção nacional.
3.1 A cadeia produtiva do frango
A produção de bens e/ou serviços das empresas, sejam tecnologias com maior
valor agregado, ou commodities, de menor valor, alavancam a economia dos países. No
cenário do Brasil, que é um país subdesenvolvido, as commodities são produzidas em maiores
escalas, isso gera um efeito cascata, denominado como cadeia produtiva. Isso porque as
empresas não conseguem ser polivalentes, ou seja, à medida que um produto é gerado,
necessitamos de outros produtos ou insumos produzidos por outras empresas. A criação de
frango, por exemplo, necessita de vacinas, de ração e ao mesmo tempo fornece insumo para a
fábrica de adubo, insumos para o artesanato e entre outras possibilidades de relações dentro da
cadeia produtiva da avicultura.
Segundo Pochmann (2003) a cadeia produtiva compreende um conjunto de
agentes econômicos que interagem e se relacionam para atender às necessidades dos
consumidores em adquirir um determinado produto. Ressalta-se que o estudo da cadeia

produtiva é fundamental para que se possa entender a dinâmica de cada setor no que se refere
aos fatores da economia, da tecnologia e da produtividade.
Nesse sentido, de acordo com Zylbersztajn, Farina e Santos (1993) para se
analisar uma determinada cadeia produtiva também é de suma importância estudar ações que
se correlacionam a mesma, como as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, os serviços de
transporte, recursos financeiros e os sistemas de informação utilizados, pois essas operações
são interdependentes e desenvolvidas em sequência que vai desde a produção, modificação
até a distribuição do produto ao consumidor final.
Ainda no que se refere às cadeias produtivas, Espíndola (1999) assinala que elas
se constituíram apresentando características peculiares em termos de produto, mercado,
tecnologia, localização geográfica e organização da produção. E com a cadeia produtiva do
frango (Figura 2) não é diferente, sendo constituída da seguinte forma: avozeiro, matrizeiro,
incubatório/nascedouro, aviário, frigorífico, varejista e consumidor final e para o seu bom
desempenho ainda necessita de empresas que desenvolvam pesquisa e desenvolvimento
genético, medicamentos, produção de milho, soja, equipamentos, embalagens e outros
insumos (MICHELS; GORDIN, 2004).

Fonte: adaptado de Triches et al. (2004, p. 6)
Figura 1: Representação da cadeia produtiva da avicultura

O avozeiro é o primeiro componente dessa cadeia, onde ficam as galinhas avós,
que são originadas a partir da importação de ovos das linhagens avós, essas são cruzadas para
produzir as matrizes que, por sua vez, vão gerar os pintos comerciais criados para o abate. O
matrizeiro é o segundo componente, pertencente geralmente ao frigorífico, de onde originamse os ovos para a produção dos pintos. Já o incubatório é o terceiro componente e pertence
também geralmente, ao frigorífico que recebe os ovos para “chocarem” e transportar os
mesmos para os nascedouros, ao nascer os pintos serão encaminhados para os aviários após

algumas horas de seu nascimento. No aviário acontece o crescimento e a engorda dos pintos e
se mantém até o abate que acontecerá em torno de quarenta e três dias, a ser realizado no
frigorífico que é o quinto componente da cadeia produtiva do frango. Nesse estágio acontece
resfriamento/congelamento e a definição se o frango será comercializado inteiro e/ou em
cortes/pedaços (ALVES FILHO, 1996). Esse autor afirma ainda que as principais etapas do
processo de abate e frigorificação são: recepção, atordoamento; sangria; escaldagem;
depenagem; evisceração; lavagem; pré-resfriamento; gotejamento; pré-resfriamento de
miúdos; processamento de pés; classificação/cortes; embalagem; congelamento e expedição.
4 Programa mais produção
O estado do Maranhão ainda não possui representatividade nacional no que tange
à avicultura, pois o estado possui um nível de produção muito abaixo dos estados de
referência nessa cultura, fator esse que torna o Maranhão um grande importador de produtos
advindos da avicultura, tal circunstância demonstra um alto potencial de lucratividade interna
que não está sendo explorado. Podemos ainda enfatizar características, tais como extensão
territorial, clima, conhecimento técnico e um grande consumo per capita, como fatores que
corroboram para desenvolver mecanismos de desenvolvimento dessa cultura.
Diante dessa possibilidade de crescimento para a economia maranhense, em busca
de fomentar o desenvolvimento de regiões mais distantes da capital do estado e fazer com que
o Maranhão figure entre os produtores de determinados produtos agroindustriais, o governo
estadual desenvolveu e implantou o programa “Mais Produção” por meio do Sistema Estadual
de Produção e Abastecimento (SEPAB), sistema esse que interliga as seguintes secretarias:
˗
˗
˗
˗
˗

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária – SAGRIMA;
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar – SAF;
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SEDES;
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio – SEINC;
Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária – SETRES.

A união dessas secretarias se deu por meio do Decreto nº 30.851, de 11 de junho
de 2015, que determina a coordenação de um conjunto de ações integradas na agricultura,
pecuária, pesca e aquicultura, com foco no fomento de importantes cadeias produtivas
visando o abastecimento, em todo o território estadual.
De acordo com o artigo 3º desse decreto, os órgãos integrantes do Sistema
Estadual de Produção e Abastecimento (SEPAB) orientarão suas ações programáticas de
acordo com as seguintes estratégias:
˗
Agropolos: espaços geográficos, especializados ou multifinalitários,
definidos em uma região de planejamento, nos quais produtores rurais,
agroindustriais, instituições públicas, privadas e serviços especializados
desenvolvem ações de forma sinérgica e integrada visando fomentar a cultura da
inovação e do empreendedorismo, de forma a promover o desenvolvimento
sustentável;
˗
Municipalização da Produção e Abastecimento: dar-se-á por intermédio do
estabelecimento de instrumento de parceria, por adesão, entre o Sistema Estadual de
Produção e Abastecimento - SEPAB e as Prefeituras Municipais em cada
AGROPOLO implantado;
˗
Arranjos Produtivos Locais: é uma aglomeração de empresas com a mesma
especialização produtiva que se localizam em um mesmo espaço geográfico e
mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si;
˗
Cadeias produtivas: são um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das
quais os diversos insumos sofrem algum tipo de transformação, até a constituição de
um produto final (bem ou serviço) e sua colocação no mercado;

˗
Espaço do Empreendedor Rural: são locais para abrigar em conjunto as
representações institucionais, planejar e operacionalizar as ações integradas a serem
desenvolvidas em cada AGROPOLO. Nesses locais o público-alvo do SEPAB terá
informação e orientação técnica e tecnológica, capacitação e intermediação de
crédito (MARANHÃO, 2015a).

Com o objetivo de propiciar maior correlação da implantação dos programas com
a real necessidade das regiões beneficiadas, todas as decisões a respeito do programa devem
ser tomadas em conjunto com a representação das secretarias envolvidas, representantes da
iniciativa privada, dos municípios em questão, sindicatos, associações e cooperativas que
possam estar envolvidas no processo, além da participação de colaboradores como as
universidades ou centros de ensino.
O artigo 5º do referido Decreto enfatiza ainda que fica sob responsabilidade da
SEBAP:
I - prospectar e priorizar necessidades da sociedade, propor programas e ações,
assim como viabilizar recursos de forma conjunta para os programas escolhidos para
seus Planos Estratégicos específicos e para o Plano Plurianual - PPA;
II - coordenar, acompanhar, analisar e avaliar programas e ações dos Planos
Estratégicos específicos e do Plano Plurianual - PPA;
III - garantir o fluxo de informações sobre demandas de investidores privados, e de
agentes da economia solidária e da produção familiar, nos segmentos da agricultura,
pecuária, pesca, aquicultura, florestas e agroindústria, a fim de que haja atuação
conjunta visando ao aumento da produção em todas as regiões de planejamento do
Estado.
IV - definir os arranjos produtivos locais e as cadeias produtivas que serão alvo de
ações prioritárias (MARANHÃO, 2015a).

Vale ressaltar que o governo do estado se compromete ainda a fazer uma reunião
mensal com o fim de avaliação do processo de implantação das ações sugeridas pelo
programa e sua eficácia social e econômica (MARANHÃO, 2015a).
De acordo com a SAGRIMA, o programa define 10 cadeias produtivas prioritárias
(feijão, arroz, mandioca, carne e couro, ovinocaprinocultura, leite, avicultura – caipira e
industrial, piscicultura, hortifruticultura e mel) a serem trabalhadas com foco no
abastecimento do estado e na busca pela autossuficiência. De início o governo pretende
investir um total de R$ 62.146.244,74, que serão distribuídos inicialmente entre 5.322 em 111
municípios do estado, essas localidades serão beneficiadas com as Unidades de Referencias
de Produção (URP’s) responsáveis basicamente por assistência técnica e extensão rural, além
de capacitação técnica e de gestão fornecida às propriedades beneficiadas pelo programa
(MARANHÃO, 2015b).
4.1 Mais Avicultura
Dentro do programa “Mais Produção”, a avicultura tende a receber uma atenção
importante, visto seu potencial de expansão e aumento da demanda de seus produtos em todo
o mundo. O governo denominou o programa de Mais Avicultura, segmentando os esforços e
recursos necessários para iniciar o fomento à avicultura no estado, que ainda possui uma
participação pequena considerando o contexto nacional, como mencionado anteriormente
(MARANHÃO, 2015c).
O programa Mais Avicultura tem como prioridade principal desonerar a produção
da avicultura no estado, a partir de medidas de auxílio à produção, tanto no aspecto técnico,
financeiro como de gestão. Ressalta-se também que a preocupação maior é a de redução da
carga tributária, tornando assim o produto maranhense mais competitivo no mercado local,
sendo que o principal objetivo do programa é de tornar o estado autossuficiente na produção
de carne de frango (MARANHÃO, 2015d). Nesse sentido, o programa determina que

Nas operações interestaduais, a redução da base de cálculo do ICMS no percentual
de 41,67% de carne e demais produtos comestíveis, resfriados, congelados e outros
subprodutos resultantes do abate de aves, de modo que a carga tributária resultante
seja de 7%, e no caso dos pintos de um dia, nas operações interestaduais, a base de
cálculo do ICMS fica reduzida em 60% em relação ao tributo anterior, de modo que
o valor do imposto passa a ser de 4,8% (MARANHÃO, 2015d).

O programa pretende beneficiar o produtor que produzir e consumir no mercado
local com um crédito presumido que pode variar entre 90 e 100% nas operações internas
resultantes do abate. Tal atitude do governo busca tornar o Maranhão competitivo no mercado
interno em ralação a outros estados que são referência na avicultura nacional. O governo
ressalta ainda a viabilidade do programa, com base no índice de consumo interno que chega a
300 mil toneladas de aves por ano, ao passo que o próprio estado produz apenas 105 mil
toneladas, tal fator enfatiza o potencial mercado consumidor do frango local, buscando
parcerias com o setor privado, principalmente os frigoríficos.
Assim, para aderir ao programa, de acordo com o Governo do Maranhão (2015d,
as empresas precisam, possuir regularidade fiscal e cadastral, e possuírem granjas de matrizes
para a produção de ovos (férteis ou não), além de incubatórios para a produção de pintos,
fábrica de ração, criatórios de aves próprios ou terceirizados, um abatedouro industrial, e
centros de distribuição para comercializar ovos, aves e os demais produtos industriais
derivados. O Decreto prevê também que as empresas beneficiárias do programa devam
utilizar prioritariamente matéria-prima e insumos produzidos no Maranhão, e contribuir em
2% com a cota do Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial (FDI) e 1% com o Plano
Mais IDH, em cada período de apuração.
5 Plano de marketing estratégico da cadeia produtiva do frango no maranhão
Um dos objetivos primordiais do desenvolvimento do produto e/ou serviço
desenvolvido pelas organizações é criar mecanismos para tornar viável a sua produção, tornálo conhecido e fazer o mesmo chegar ao consumidor final. E para que isso ocorra é
fundamental desenvolver um plano estratégico de marketing. Sendo que no contexto do
agronegócio, de acordo com Cobra (1997), a ação do marketing visa a execução das
atividades empresariais que dirigem o fluxo de mercadorias e serviço do produtor para o
consumidor final.
No que concerne ao agronegócio no Maranhão, como relatado anteriormente, o
governo do estado compreendendo a necessidade de fomentar as 10 cadeias produtivas que se
julga prioritárias lançou o Programa Mais Produção que contempla também o Mais
Avicultura, por ser de extrema relevância para a economia do estado, pois atualmente, a
produção de frango no Maranhão segundo a SAGRIMA é de 105 mil toneladas/ano, contudo
o consumo anual do produto é de 300 mil toneladas/ano, ou seja, só é produzido 35% do que é
consumido anualmente, todo o restante precisa ser importado de outros estados
(MARANHÃO, 2015d).
Assim, para tornar o estado do Maranhão autossuficiente na produção de carne de
frango é fundamental que se desenvolva um plano estratégico de marketing que de acordo
com Cobra (1997, p. 127) são “[...]as formas de atuação da empresa, ou caminhos seguidos,
voltados constantemente para a análise dos seus mercados de referência ou públicos alvos, de
modo a identificar produtos e seguimentos de mercados atuais e potenciais”, sendo
imprescindível avaliar não só os pontos fracos e fortes da empresa, mas também de seus
concorrentes.
Dessa forma, Araújo (2010) aponta que para o desenvolvimento desse tipo de
marketing é necessário desenvolver um planejamento estratégico que é uma atividade

realizada a longo prazo e para o desenvolvimento do mesmo deve se seguir as etapas de
análise, adaptação, ativação e avaliação, tais etapas são conhecidas como os 4 A’s do
marketing, descritas a seguir.
5.1 Análise de mercado
A análise de mercado tem por objetivo identificar as forças que nele atuam e de
que forma interagem com o negócio em questão, para que possa definir de forma clara os
objetivos da empresa e/ou produto que pretende desenvolver. Essa análise tem como objetivo
conhecer o mercado no qual a empresa está inserida e o perfil do consumidor, a partir daí criar
a segmentação de mercado. Para isso é necessário desenvolver uma pesquisa de mercado que
é uma metodologia utilizada para identificar as condições que determinam a localização, a
natureza, o tamanho, a direção e a intensidade das forças atuantes nesse mercado. Utiliza-se
ainda, o sistema de informação de marketing como um processo contínuo para obter
informação atualizadas sobre o perfil do cliente e as suas preferências (ARAÚJO, 2010).
Seguindo essa etapa, ao se avaliar o mercado maranhense quando se trata da carne
de frango, existe atualmente uma demanda muito maior que a oferta, com isso há uma
probabilidade muito grande do desenvolvimento da produção de frango de corte. Nesse
sentido, se há uma demanda considerável há a necessidade de buscar o perfil dos clientes
maranhenses para direcionar a produção e a distribuição do produto. Informações como
preferências por frango inteiro ou cortes, congelado ou “in natura”, onde costumam efetuar
suas compras, entre outras, devem ser levantadas.
5.1.1 Adaptação
Na fase de adaptação é feito a adequação do produto e/ou serviço desenvolvido às
condições detectadas na análise de mercado para suprir as necessidades dos clientes. Vale
ressaltar que dependendo do grau de adaptação pode ser é necessário voltar à fase inicial e
redefinir as tecnologias, o tipo de matéria prima utilizada, as formas como o produto é
apresentado, as questões logísticas e a precificação (ARAÚJO, 2010).
Levando em consideração a adequação da avicultura no Maranhão às preferências
dos consumidores é importante destacar que além do fomento da produção do frango de
granja, seria interessante para a sustentabilidade econômica dessa cadeia produtiva no estado
que também fossem direcionadas ações para a produção de frango caipira e codornas para
atender aos gostos da população maranhense. Podendo para isso firmar parcerias com os
pequenos produtores, que de fato são quem comercializam tanto o frango caipira como a
codorna, para que começassem a produzir em larga escala, o que facilitaria a chegada desse
produto ao consumidor final.
5.1.2 Ativação
Nessa fase são desenvolvidas medidas que influenciam diretamente a quantidade a
ser produzida do produto. A ativação, portanto, compreende a produção propriamente dita, os
compostos da comunicação que envolve a promoção de vendas, a publicidade e as relações
públicas e os elementos para fazer o produto chegar aos mercados desejados, isso inclui a
distribuição, a logística de armazenagem, a venda e a entrega para o cliente final (ARAÚJO,
2010). A ativação é considerada por especialistas do marketing como composto promocional,
pois, os produtos desenvolvidos precisam chegar ao consumidor final, no tempo adequado,
nas quantidades desejadas e de acordo com suas preferências. É importante ressaltar que é
uma outra característica do consumidor maranhense o consumo da carne fresca, e nesse
sentido deverão ser desenvolvidos mecanismo para fazer chegar essa carne de frango de
granja, frango caipira e codornas ao consumidor final cada vez mais rápido e “in natura”.
Vale dizer que ações de marketing devem acontecer de forma mais efetiva, tanto direcionadas

aos produtos, como em especial no que concerne à própria divulgação do programa “Mais
avicultura” para que mais pessoas tomem ciência do programa e assim possam surgir novos
interessados.
5.1.3 Avaliação
Na avaliação são desenvolvidos os controles sobre o processo de marketing, sendo
que é nessa fase que se realiza o acompanhamento do produto, desde sua origem até o seu
destino final. Para isso, deve se buscar respostas quanto à satisfação do cliente com o produto
que adquiriu, se há qualidade, sobretudo com as questões da saúde, quando se trata
principalmente quanto ao valor nutricional, a questão da higiene na produção do produto, o
sabor agradável indicado nos rótulos dos produtos, a questão da embalagem, a conveniência e
a praticidade no uso dos produtos adquiridos. Busca-se ainda desenvolver o pós-venda e a
busca por demanda latente para o produto ou serviço desenvolvido. Atualmente o meio
ambiente e a sustentabilidade é um outro fator que se busca verificar na fase em questão
(ARAÚJO, 2010).
Nesse sentido, deverá ser feita uma avaliação constante para medir a satisfação do
consumidor final e garantir a qualidade do produto entregue aos mesmos, tal avaliação poderá
ocorrer por meio de canais como Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, redes sociais e
pesquisa de satisfação junto aos canais de distribuição. Importante destacar que no caso do
Maranhão, que está em fase de implantação do referido Programa, essas informações obtidas
nessa fase poderiam ser disponibilizadas para as Secretarias de Estado envolvidas para que
norteassem às ações do programa e a partir delas avaliar os pontos que deveriam ser
melhorados no auxílio técnico e financeiro por parte do governo.
5.2 Plano de Marketing

Enfatizando os fatores estratégicos relacionados ao desenvolvimento
socioeconômico da cadeia produtiva do frango e suas possíveis ramificações, pode-se inserir
nesse contexto a necessidade do chamado mix de marketing ou 4 P’s do marketing. Como
afirma Kotler (2000), após determinar as principais diretrizes de um programa e
preestabelecer fatores relacionados à visão e missão do negócio, deve-se estabelecer fatores
importantes como o produto a ser comercializado, as variáveis que afetam a determinação do
preço, o ponto-de-venda ou canais de distribuição e os métodos promocionais que podem ser
explorados.
5.2.1 Produto
Segundo Araújo (2010), após a determinação das necessidades do mercado, o
próximo passo consiste em predeterminar características básicas do produto a ser
comercializado, sendo elas físicas ou funcionais, incluindo ainda marca, logo, embalagem e a
quantidade produzida de acordo com a demanda. No caso de produtos já existentes pode
existir também a necessidade de adaptações no que tange, a métodos, rotinas, tecnologias,
escala dentre outros fatores, entretanto, todos são influenciados pela capacidade de absorção
do mercado.
No contexto da avicultura maranhense, o principal produto a ser comercializado é
o frango da granja de corte, em contrapartida a cadeia produtiva mostra que outros produtos
podem ser explorados no estado, como a produção de galinha caipira e codornas, além da
produção de ovos. Dessa forma, as organizações envolvidas no processo produtivo do frango
no Maranhão ainda podem considerar produtos como as penas muito utilizadas na produção
de artesanatos, e as carcaças dos frangos na produção de adubos agrícolas.
5.2.2 Preço

Las Casas (2008) afirma que a formação do preço é outro fator que precisa ser
considerado, pois a composição do preço está relacionada a uma vasta gama de variáveis,
desde o custo de produção, preço dos concorrentes, possibilidade de economia de escala,
dentre outras.
No que se refere ao preço, como afirma Araújo (2010), há produtos que precisam
ser trabalhados na perspectiva de existir uma margem de preço de mercado já praticado, que
deve subtrair assim os custos de produção determinando por fim o lucro, esse é o caso do
frango.
Tendo em vista essa característica do mercado da carne de frango, os produtores
maranhenses podem se valer da vantagem de desoneração da produção por parte do governo,
no que concerne aos impostos, assim sendo, o produto maranhense aparecerá em vantagem
competitiva em relação ao mesmo produto advindo de outros estados no fator preço. Essa
característica consequentemente favorecerá a economia de escala, visto o aumento da
quantidade produzida, o que reduziria ainda mais o custo de produção. Outra vantagem
competitiva que influenciará positivamente o preço do frango é a possibilidade de parcerias
com produtores locais de grãos, possibilitando assim, um custo menor no composto da ração
consumida pelas aves.
5.2.3 Ponto-de-venda
Kotler e Armstrong (2015) enfatizam que existem dois pontos-de-venda a serem
considerados, o de comercialização do produto, que deve ser analisado estrategicamente, e no
caso de indústria, o local de implantação da mesma, ao passo que, deve-se considerar todas as
rotas de escoamento da produção e a facilidade de chegada de insumos, além da existência de
mão de obra qualificada na região, fatores que determinam a viabilidade de implantação de
uma fábrica em determinado local.
Com base nesse entendimento, os produtores de frango de corte podem explorar
regiões mais afastadas da capital do estado, possibilitando assim o desenvolvimento
socioeconômico das regiões mais distantes, e tendo como vantagem para as empresas a
possibilidade de áreas mais baratas para a implantação da indústria, assim como uma maior
probabilidade de mão de obra qualificada para trabalhar com a avicultura. Outro fator
estratégico a ser considerado é quanto à venda de galinhas caipiras, onde pode-se estabelecer
parcerias com pequenos criadores, que já criam essas aves em seus próprios quintais. Isso
pode fazer com que se fomente a criação também de cooperativas formadas por esses
pequenos criadores para atender melhor a demanda.
5.2.4 Promoção
O fator promocional de um produto está diretamente associado à maneira que esse
produto vai se mostrar diante de seus consumidores em potencial. Logo, quanto mais o cliente
visualizar a satisfação das suas necessidades, maior a chance de sucesso do produto
(KOTLER, 2000).
Assim, a avicultura no Maranhão pode se valer de um canal de grande visibilidade
para seus produtos, que são as grandes feiras agropecuárias que acontecem em importantes
municípios do estado, o que certamente tornará seus produtos mais conhecidos pela
população maranhense. Segundo a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão
(AGED), por ano o estado promove em torno de 60 eventos agropecuários, entre feiras,
exposições e vaquejadas. Partindo desta realidade, constata-se que existe um valioso canal de
interação com o público consumidor, possíveis fornecedores e parceiros em geral o que pode
resultar em alianças profícuas para todos os envolvidos.

6 Considerações finais
Como apresentado nesse trabalho, a avicultura no estado do Maranhão ainda
figura de maneira tímida se comparada aos principais produtores do país, que ficam
localizados na região sul, hoje responsável por mais de 60% da produção nacional. Diante
desse dado, o governo do estado tem buscado fomentar essa cultura em seu território,
principalmente através de programas de incentivo à produção, por meio de redução de
impostos, auxílio financeiro, consultorias relacionadas à gestão e manejo, entre outras ações.
Dentro das ações desenvolvidas pelo governo maranhense, tem-se o programa
Mais Produção e sua ramificação que é o Mais Avicultura que visa em um primeiro momento
tornar o Maranhão autossuficiente na produção de carne de frango, entretanto, observa-se que
a contribuição do governo ainda é insatisfatória para que de fato o programa seja
implementado, tanto no que se refere ao apoio financeiro como técnico. Sendo que de acordo
com a SAGRIMA pouco mais de 62 milhões de reais foram disponibilizados para gerar
fomento nas cadeias produtivas do feijão, arroz, mandioca, carne couro, ovinocaprinocultura,
leite, avicultura caipira e industrial, piscicultura, hortifruticultura e mel. E no que se refere à
cadeia da avicultura, nos muitos municípios com grande potencial, seria necessário criar toda
a infraestrutura necessária para a produção de aves de corte desde estradas até a fábrica de
insumos em geral, logo necessitando de um investimento muito maior.
Além disso, são escassas as informações fornecidas a quem possa se interessar,
pois a fonte mais acessível de informações sobre o programa Mais Avicultura é o site do
governo do estado, todavia, o mesmo não possui informações claras e nem um roteiro de
procedimento necessário para adesão ao programa.
Dessa forma, para que o Mais Avicultura atinja seu objetivo principal que é a
alavancar a produção interna de frango de corte, para tal, o programa poderia se valer de um
estudo detalhado do marketing considerando todos os fatores mercadológicos que podem
influenciar na produção e comercialização do produto final e disponibilizar um contingente
mais adequado de recursos para tal fim, principalmente recurso financeiro, além de realizar
parcerias público-privadas, para que o pretenso produtor de aves de corte no estado do
Maranhão possa produzir de forma sustentável.
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