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Resumo: A manutenção de produtos com qualidade e competitividade na cadeia agroindustrial 

da carne de frango implica em um controle total da cadeia produtiva como forma de flexibilizar 

o sistema processador, dinamizar as melhorias visando à qualidade e planejar estoques e 

vendas. De forma pontual, o sistema de Planejamento e Controle da Produção e a coordenação 

logística assumem função essencial neste processo. Neste sentido, no presente trabalho 

apresenta-se como objetivo estudar o sistema de planejamento e controle da produção e a 

influência que a logística tem sobre o mesmo na cadeia processadora da carne de frango. Para 

isso, ele foi fundamentado em pressupostos humanistas, por meio da adoção da pesquisa 

qualitativa, envolvendo a pesquisa bibliográfica, documental e trabalho de campo, com estudo 

de dois casos. 

Palavras-Chave: Planejamento e Controle da Produção, Cadeia Processadora, Logística de 

Abastecimento e Manufatura. 

 

 
1. Introdução 

A cadeia agroindustrial da carne de frango engloba vários segmentos entre eles cita-se: a 
indústria de insumos, agropecuária, processamento, unidades produtivas, logística de 
abastecimento; manufatura e distribuição e por fim o mercado consumidor. Com isso é conhecido 
que para obter um processo produtivo que resulte em um produto de boa qualidade deve-se 
implantar um sistema que possibilite todas as condições necessárias para que exista uma relação 
eficaz entre todos estes segmentos. Neste sentido, pode-se citar os sistemas de Planejamento e 
Controle da Produção (PCP). O PCP é um recurso que pode ser utilizado para se ter um melhor 
planejamento de estoques, compra de matéria-prima e organização da produção. Ele insere-se 
como uma ferramenta para “[...] garantir que os processos da produção ocorram eficaz e 
eficientemente e que produzam produtos e serviços conforme requeridos pelo consumidor” 
(SLACK, 2002, p. 314). Com estas propriedades  ele deve ser capaz de gerenciar o sistema 
produtivo alcançando uma melhor visão de onde implementar melhorias e ajustar o processo 
produtivo obtendo-se um produto mais competitivo no mercado consumidor. 

Além disso, as organizações, recentemente, vêm reconhecendo o impacto vital que um 
bom gerenciamento logístico pode gerar ao processo produtivo. A “logística é o processo de 
planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e economicamente eficaz de matérias-
primas, estoque em processo, produtos acabados e informações relativas desde o ponto de origem 
até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes” (BALLOU, 
2004, p. 21). Tem-se, portanto, que a logística de abastecimento e manufatura é a base para que o 
PCP seja eficiente, pois o mesmo torna-se dependente de boas decisões naquela área. 
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A logística da cadeia produtiva da carne de frango insere-se em um contexto de fazer com 
que o produto chegue no local certo, na hora certa, nas condições necessárias e a um preço justo. 
O processo envolve atividades relacionadas a transporte, armazenagem, manuseio e separação de 
produtos, vai desde a origem até o consumidor final. Trata-se, entretanto, de um trabalho difícil 
em um país onde o meio de transporte mais utilizado é o rodoviário e o mesmo nem sempre está 
em condições mínimas de uso afetando, desta forma, o processo de gestão do sistema produtivo. 
Com isso, a relevância do trabalho reside em conhecer e entender como a gestão logística se 
integra ao PCP na cadeia da carne de frango, pois fica evidente que com o consumo interno e 
externo em crescimento, os produtores precisam aumentar sua produção de forma sustentável, ou 
seja, criar através de um bom gerenciamento de logística as condições necessárias para dinamizar 
o Planejamento e Controle da Produção. 

 
  

2. Metodologia 
Estabelece-se uma orientação de trabalho dividida em etapas enfocando a pesquisa 

qualitativa. Destacando, desta forma o desenvolvimento da cadeia processadora da carne de 
frango e sua evolução nos aspectos produtivos, econômicos e sociais ao longo do tempo no Brasil 
e em especial no Paraná. Abordando a relação que o Planejamento e Controle da produção teve 
com o mesmo. 

Nesse sentido, buscou-se o entendimento teórico do assunto através de pesquisa bibliográfica, 
documental e posterior trabalho de campo por meio de coleta de dados. Essas ações visaram 
recolher e registrar, de maneira ordenada, os dados sobre o assunto em estudo. Além disso, fez-se 
uso do estudo de dois casos.  

Nesse contexto, a operacionalização do presente trabalho seguiu as seguintes etapas: 
• Estudo e entendimento dos aspectos teóricos acerca de PCP e logística e de todas as 

etapas da cadeia agroindustrial da carne de frango; 
• Caracterização da estrutura organizacional para a cadeia produtiva em análise; 
• Elaboração de um questionário com 39 questões para o levantamento de informações 

junto as duas empresas; 
• Levantamento e análise das características relacionadas com a atuação do PCP e a 

influência da logística sobre o mesmo na cadeia processadora da carne de frango nas 
empresas A e B. 

O trabalho de campo foi realizado em duas empresas na região noroeste do Paraná. Foi 
desenvolvido um questionário semi-estruturado, contendo 39 questões, com base em pesquisa 
bibliográfica e documental, sendo que as mesmas foram agrupadas em: cadeia produtiva, 
mercado interno e externo, aspectos competitivos e produtivos, integração vertical, planejamento 
e controle da produção e logística. As entrevistas foram anotadas com posterior transcrição e 
arquivamento em meio eletrônico. Devido às dificuldades encontradas no atendimento por parte 
das empresas, apenas duas foram visitadas e os entrevistados foram os gerentes industriais das 
mesmas. As visitas foram realizadas entre os meses de agosto e setembro de 2005. 

 
 

3. Cadeia produtiva 
Uma cadeia produtiva surge da necessidade de transformar matérias-primas em produtos 

acabados, em um contexto de interdependência. De acordo com Farina e Zylberztajn (1992), a 
cadeia produtiva é definida como uma parte do sistema agroindustrial mais amplo, privilegiando 
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as relações e distribuição, em torno de um produto principal. É uma sucessão de etapas que 
devem ser realizadas da forma mais articulada possível para a obtenção do produto final. Os 
autores observam que uma forma mais adequada de se fazer uma análise organizacional é a partir 
das cadeias produtivas. Dessa forma, Haguenauer et al (1988) apud Farina e Zylberztajn (1992) 
definem uma cadeia produtiva como a sucessão de estágios de transformação por que passa a 
matéria-prima, constituindo-se num espaço unificado de geração e apropriação do lucro e da 
acumulação. O mercado constitui-se em elo entre segmentos de uma cadeia e elemento de 
articulação do capital. 

De acordo com Luce e Karsten (1992) apud Souza (1999) o sistema de produção de 
frangos de corte se divide nas seguintes etapas: seleção genética, criação de matrizes avós, 
criação de matrizes pais, engorda, rações e medicamentos, abate e distribuição. Quanto aos 
aspectos logísticos da cadeia da carne de frango, segundo o modelo de Pereira e Csillag (2003), 
as empresas atuam como uma grande integradora de maior parte das operações à jusante da 
cadeia de suprimentos, assim a mesma é verticalmente integrada garantindo qualidade, sanidade e 
produtividade. 
 
 
3.1 Produtores integrados 

Segundo Meneguelo et al (1999) sistema integrado é aquele que facilita a transferência de 
tecnologia e conseqüentemente a obtenção regular e padronizada de matérias-primas. Com isso, 
segundo Girotto on line (2002), no Brasil, cerca de 75% dos avicultores de corte são integrados e 
o restante atua no sistema independente, sendo que a integração chegou ao país na década de 60, 
instalando-se na região Sul, mais especificamente no Estado de Santa Catarina, onde já operavam 
grandes agroindústrias como a Sadia e a Perdigão. As integrações promoveram a difusão 
tecnológica, principalmente com a disponibilização dos serviços de assistência técnica e por meio 
desse apoio técnico, elas promoveram a especialização dos avicultores, alavancando seus índices 
de produtividade. Assim, de acordo com Meneguelo et al (1999), no âmbito global, embora o 
produtor integrado conserve certa autonomia tanto produtiva como de meios e de relações 
empregadas no processo de produção, o segmento industrial do setor é que tem revolucionado a 
base técnica do processo produtivo. 

Assim, o que difere o produtor integrado e o independente, é que este último tem total 
liberdade para escolher os insumos, a maneira de trabalhar em sua granja e negociar com o 
mercado melhores preços para o seu frango (GIROTTO, on line, 2002). De acordo com pesquisa 
realizada com avicultores da Encosta Superior do Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, por 
Meneguelo et al (1999), 59% dos avicultores entrevistados estão satisfeitos ou muito satisfeitos 
com a avicultura integrada. Os principais argumentos para justificar esta satisfação são os 
seguintes: obtenção de resíduos orgânicos para as atividades de lavoura; garantia de 
comercialização da produção; segurança pela economia de escala; periodicidade e boa 
rentabilidade se comparada a outras atividades; possibilidade de diversificação da propriedade. 
Os insatisfeitos (41%) indicaram os seguintes problemas como motivos para a insatisfação: 
rendimento menor quando comparado a períodos anteriores, investimento inicial alto; o processo 
ininterrupto de trabalho, não permitindo nenhuma folga por parte do responsável pelo manejo do 
sistema. 
 
 
4. Produção mundial e brasileira da carne de frango 
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Observa-se que a produção de carne sempre foi uma atividade importante para a 
economia brasileira. Entre as décadas de 1960 e 1970 apareceram as primeiras criações 
industriais de aves no país e o ano de 2005 representou um período de grande evolução na 
produção avícola brasileira conseqüência dos bons resultados das vendas de carne de frango no 
mercado internacional e dos avanços importantes no desenvolvimento de programas sanitários e 
de controle para garantir a qualidade e sanidade do produto brasileiro. O Brasil se tornou e é hoje 
o primeiro exportador e segundo maior produtor avícola do mundo. 

O mercado avícola em 2006, entretanto mostra resultados bem piores devido ao reflexo 
dos efeitos da gripe aviária no cenário mundial. Segundo Ricardo Gonçalves, presidente da 
Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango (Abef), as vendas externas de 
carne de frango no primeiro semestre ficaram 8,18% abaixo das obtidas no mesmo período de 
2005 e 18% abaixo do volume alcançado no segundo semestre de 2005, o período recorde do 
setor.  
 
TABELA 01 - Destinação da Produção de Carne de Frango em Toneladas - 1º Semestre 2006 

Fonte: UBA (on line 2006). 
 

 

4.1 Produção paranaense de carne de frango 
O Paraná é o primeiro produtor nacional de carne de frango, seguido dos estados de Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. (Tabela 02) “No ano passado, foram abatidos 1 bilhão 
de cabeças, mais de 2 milhões de toneladas, o equivalente a 22,8% da produção nacional. Nas 
exportações, o estado divide a liderança com Santa Catarina. Em 2005 os abatedouros 
paranaenses exportaram 791 mil toneladas, 27,8% do total exportado pelo país.” (DENARDIN, 
on line, 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2004 2005 2006 2006/2005-% 

Mês M. Inter. Export. Total M. Inter. Export. Total M.Inter. Export. Total M. Inter. Total

Jan. 

519539 
 156987 676526 557472 182835 740307 633978 213720 847698 13,72 14,51 

Fev. 510009 184534 694543 533931 210728 744659 643411 198887 842298 20,50 13,11 

Mar. 479593 184575,5 664169 492441 225381 717822 549095 225510 774605 11,50 7,91 

Abr. 553453 139677,5 693131 500948 227033 727981 497756 211526 709282 -0,64 -2,57 

Mai. 496655 206408 703063 516151 233023 749174 493736 196474 690210 -4,34 -7,87 

Jun. 460748 238270 699018 533949 237459 771408 530723 194882 725605 -0,60 -5,94 

Total 3019997 1110452 4130449 3134892 1316459 44513513348699 12409994589698 6.82 -8,18 
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TABELA 02- Abates por Estado com SIF 

Estado Cabeças 

2005 

Partic. 

% 

2005 

Paraná 1.010.640.211 22,83
Santa Catarina 741.940.758 16,76
Rio Grande do Sul 653.433.603 14,76
São Paulo 638.623.463 14,43
Minas Gerais 270.909.318 6,12
Goiás 172.657.578 3,90
Mato Grosso do Sul 122.789.423 2,77
Mato Grosso 67.543.163 1,53
Distrito Federal 60.910.323 1,38
Bahia 44.862.466 1,01
Pernanbuco 44.051.685 1,00
Sub-Total 3.828.361.991 86,48

Outros com SIF 38.431.715 0,87
Total com SIF 3.866.793.706 87,35
Abate sem SIF 559.940.288 12,65
Total Brasil 4.426.733.994 100,00

 

 

 

 
 
 
TABELA 03- Maiores Estados Exportadores 

Estado 

Toneladas 

2005 

Participação 

% 

Santa Catarina 792.822.179 27,86 
Paraná 791.126.002 27,80 
Rio Grande do Sul 676.675.879 23,78 
São Paulo 241.560.024 8,49 
Minas Gerais 93.639.978 3,29 
Goiás 88.983.210 3,13 
Mato Grosso do Sul 66.587.236 2,34 
Mato Grosso  61.159.756 2,15 
Distrito Federal 32.643.621 1,15 
Sub-total 2.845.197.885 99,97 

Fonte: ABEF/UBA (on line 2006).

Fonte: ABEF/UBA (on line 2006). 
 
 

No estado do Paraná, a avicultura tem um sistema agroindustrial com capacidade de 
competir em diferentes dimensões de mercados. São servidos o mercado local, nacional e 
internacional, oferecendo frango inteiro, de corte e processados. 

 
 

TABELA 04 – Distribuição de Produção de Frango no Paraná 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Sindiavipar (on line 2005). Dados junho(2006). 

 
 

Na região noroeste do Estado, a cadeia se encontra bem estruturada e com demonstrações 
de expansão. As empresas dessa região vendem seus produtos em todo o país e estão na busca de 
uma melhor adequação para atingir mercados mais exigente.

Região 

Nº de 

empresas 

abate 

cabeças/mês 

Participação 

% 

Noroeste   11   31.512.477 38,91% 

Sudoeste 5 22.569.826 27,87% 

Sudeste   5 10.959.009 13,53% 

Nordeste   10 15.937.642 19,68% 
Total 31 80.978.954 100,0% 
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5. Resultados e Discussão 

 

 

5.1 Características dos Entrevistados 

 
 
QUADRO 01 - Informações sobre as empresas analisadas. 
 

Informações Empresa A Empresa B 

Tempo de atividade. 12 anos. 10 anos. 
Número de funcionários. 420. 1.600. 
Abate médio mensal. Alguns paises do Mercosul, 

Ásia (Japão, principalmente), 
Rússia e alguns paises Árabes. 

Japão, Rússia, Leste Europeu, 
Mercosul, alguns países 
africanos e China. 

Portos por onde exportam. Paranaguá e Santos. Paranaguá e Itajaí. 
Produtos processados pela 
empresa. 

Frango inteiro, em cortes e em 
cortes temperados. 

Frango em corte. 

Número de turnos de 
trabalho. 

Apenas 1 turno. Apenas 1 turno. 

Distância média percorrida 
da granja até a empresa. 

100 km. 65 km. 

Aumento da produtividade. Passou de 42.000 abates/dia para 
85.000 abates/dia em três anos. 

Passou de 50.000 abates/dia em 
2000 para 100.000 abates/dia em 
2005. 

Freqüência de chegada dos 
caminhões. 

A cada uma hora chegam dois 
caminhões no abatedouro. 

A cada uma hora chegam três 
caminhões no abatedouro. 

 

 

 

5.2 Análise dos Resultados 
Relativamente à cadeia produtiva, observou-se que as atividades que caracterizam a 

mesma são iguais para as duas empresas, ou seja, elas dividem-se em: indústria de insumos, 
agropecuária (granjas), processamento (produção), unidades produtivas, logísticas de 
abastecimento; manufatura e distribuição e por fim o mercado consumidor, sendo que essas 
características também são citadas pela literatura como as principais atividades que compõem a 
cadeia produtiva.  

Verificou-se, para as duas empresas, que os elos da cadeia produtiva trabalham em um 
contexto de interdependência para a agregação de valor ao produto final com a maior qualidade 
possível. Assim, essa interdependência entre os segmentos produtivos estabelece que a dinâmica 
dessa cadeia influência e é influenciada pelos padrões de mudança tecnológica dos outros 
segmentos. Esse fato ocorre a partir da difusão de inovações tecnológicas que para essas 
empresas surge como uma necessidade de adequação ao mercado competitivo, ou seja, sempre 
que é necessária uma mudança tecnológica o segmento processador busca implantar essa 
mudança internamente ou nos outros segmentos buscando se adaptar as exigências do mercado. 
 Nesse contexto, o atual mercado de atuação das duas empresas que incluí todo o país e 
alguns países árabes e asiáticos principalmente, revela o dinamismo e a importância da cadeia 
produtiva da carne de frango tanto no Brasil quanto no mundo, pois os bons resultados das 
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vendas de carne de frango no mercado internacional e o aumento do consumo pela população 
impulsionaram o crescimento em quantidade e principalmente da qualidade das produções de 
aves no Estado. Foi possível observar, nas duas empresas, todos esses fatores de expansão da 
cadeia principalmente pelo progressivo aumento das vendas, entretanto, é a adequação as 
exigências de qualidade relativas às normas técnicas, de sanidade e higiene que se tornou a maior 
barreira para a expansão da mesma. Desta forma, verifica-se que apesar de existir uma grande e 
progressiva procura pela carne de frango surge também uma maior necessidade de adequação as 
exigências governamentais e do mercado extremamente competitivo o que resulta em maiores 
custos para as empresas. 
 Quanto aos aspectos competitivos, observou-se que a empresa A busca atingi-los 
estabelecendo vantagens competitivas sustentáveis, por meio de um sistema produtivo e de 
distribuição de alta performance. Ela utiliza-se de boas práticas de marketing, possuindo 
representantes de vendas em todas as regiões do país, fazendo visitas para os atacadistas 
compradores, criando novos produtos, diferenciando os já existentes e realizando uma logística 
eficiente ganhando, dessa forma, maior espaço no mercado sem deixar de se preocupar com a alta 
qualidade de seus produtos. A empresa B busca atingir competitividade através de programas de 
qualidade, pois ela acredita que dessa forma seu produto será diferenciado e melhor aceito pelo 
mercado. Ou seja, as duas empresas buscam aliar estruturas tecnológicas eficientes e suas formas 
organizacionais com um mínimo de atritos. 
 As relações de integração vertical entre as duas empresas e os produtores, como citado, 
facilitam a transferência de tecnologia e conseqüentemente busca a obtenção regular e 
padronizada de matérias-primas. As responsabilidades cabíveis ao sistema processador e aos 
produtores estão de acordo com as bibliografias pesquisadas sobre o assunto, ou seja, fica sob 
responsabilidade do integrador produzir e fornecer o material genético utilizado pelo avicultor, o 
fornecimento de parte da alimentação, dos produtos veterinários (caso necessário), o serviço de 
acompanhamento e assistência técnica e a compra dos frangos para o abate. Já o produtor 
participa da integração com a utilização de sua propriedade e infra-estrutura necessária para a 
produção das aves (equipamentos e instalações), e de sua mão-de-obra, com exceção da obtenção 
de grãos para alimentação dos animais que no caso estudado é responsabilidade das duas 
empresas. A principal dificuldade citada pelas duas empresas com relação ao relacionamento com 
os produtores integrados é que os mesmos nem sempre aceitam mudanças que devem ser 
implantadas na busca de maior produtividade por não conhecerem o sistema produtivo. 

A empresa A executa seu PCP para  períodos curtos o que lhe permite calcular os tempos 
de ciclo e dos estoques. Em A, o departamento de vendas repassa ao departamento de PCP as 
informações necessárias para sua operacionalização. Então através desses dados e do 
conhecimento de sua capacidade produtiva é realizado o planejamento para a produção com o 
auxílio de um software que permite o fluxo de informações do PCP de forma mais eficiente. Em 
B o PCP realiza a programação a partir do número de frangos que são abatidos diariamente 
(100.000), então, com base nesses fatores ele absorve e participa de todo o processo produtivo. O 
número de frangos abatidos é constante, portanto, mesmo que não exista demanda eles são 
processados e estocados em função das características de perecibilidade do produto e do ciclo 
produtivo curto. Para as duas empresas, o PCP determina quantos caminhões serão utilizados 
nesse processo, se será necessário um remanejo de frotas, datas e produção, pois se ocorrer algum 
problema de atraso dos caminhões toda a produção é prejudicada, ou seja, não existe nas 
empresas um departamento responsável pelos cálculos logísticos, sendo que o PCP e que efetua 
esse trabalho. Ele quando realiza esses cálculos  leva em consideração especificidades da cadeia 
como, por exemplo, o tempo máximo que as aves podem esperar para serem abatidas. 



                                                                            XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006                                                                                         

 

 8 

Assim, o PCP, nas duas empresas, tem como principal função garantir que os processos 
de produção ocorram eficaz e eficientemente e que produzam o produto conforme requerido 
pelos consumidores. O planejamento não se volta apenas para a produção, compras ou 
distribuição, pois as empresas procuram possuir um processo de planejamento que possa cobrir 
toda a cadeia de abastecimento, avaliando perspectivas estratégicas de demanda e abastecimento. 
Nas duas empresas o PCP determina o que se pretende fazer, que recursos serão necessários e 
quais os objetivos que deverão ser atingidos, avaliando a demanda global que a operação deve 
atingir e os recursos que devem ser despendidos. Desta forma, para as duas empresas,  a logística 
é integrada ao PCP, sendo que o mesmo é que fornece os dados para a operacionalização dos 
processos logísticos e, conseqüentemente, uma boa gestão logística gera maior produtividade e 
eficácia. 

Com isso, nessas empresas, a logística se integra ao planejamento e controle como uma 
forma de conciliação do suprimento e da demanda em termos de volume, tempo e qualidade. 
Volume, referindo-se a quantidade de aves que deverão ser abatidas diariamente; tempo, em 
relação ao cronograma detalhado de atividades (início e término das mesmas); qualidade 
objetivando a garantia de sanidade e poucas perdas no transportes das aves. A logística de 
suprimento possui como componentes principais a busca das aves na sua origem e o preparo das 
mesmas para o transporte. Dessa forma, envolve o deslocamento das aves desde sua retirada nas 
granjas até a manufatura e a estocagem destas na fábrica, aguardando para serem manufaturadas. 
Estas atividades são cruciais para a cadeia, pois todo o processo produtivo das duas empresas 
depende de uma boa coordenação destas atividades. Assim, as empresas atuam como uma grande 
integradora de maior parte das operações à jusante da cadeia de suprimentos, por isso a mesma 
busca uma coordenação vertical, normalmente por intermédio de produtores integrados, 
garantindo qualidade, sanidade e produtividade. 
 

 

 

 

 
 
 
FIGURA 1 - Atividades logísticas em relação ao PCP na cadeia da carne de frango. 
 

 

6. Conclusão 
O presente trabalho analisou a integração da gestão logística com o PCP no segmento 

processador da cadeia da carne de frango na região noroeste de Paraná. Verifica-se que para o 
dinamismo dessa cadeia é necessário que a integração da logística com relação ao PCP seja um 
fator determinante na busca de maior competitividade, qualidade, produtividade e lucros. E para 
tanto, o estudo fundamentou-se na pesquisa documental, bibliográfica e o estudo de dois casos. 
 As duas empresas estão bem estruturadas dentro da cadeia da carne de frango para a 
região em estudo. Elas vendem para todas as regiões do país e para vários países do mundo 
buscando sempre se adequar às mudanças tecnológicas da cadeia. Através da integração vertical 
com os produtores elas transferem os avanços tecnológicos buscando sempre um bom 
relacionamento com os mesmos para possuir maior eficiência na efetivação do transporte das 
aves e na qualidade da carne. 
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A questão sanitária é fundamental para o sucesso destas empresas, pois dela depende a 
aceitação do produto nos mercados consumidores. O uso de programas de qualidade permite a 
construção de uma imagem de segurança alimentar, principalmente para essas duas empresas que 
são exportadoras. E também o aumento da procura do consumidor brasileiro pela carne de frango 
gerou uma maior exigência deste em relação ao produto adquirido verificando-se, portanto, que 
na medida em que as duas empresas buscam atender a essas exigências elas se tornam mais 
competitivas perante o mercado. 

Dessa forma a gestão logística integrada ao PCP trabalha no sentido de gerar maior 
eficiência para a produtividade das duas empresas. As duas empresas procuram na gestão 
logística um diferencial de desempenho, pois além da gestão da qualidade que para a cadeia em 
questão é um fator crucial as empresas buscam alternativas para o aumento de atuação no 
mercado. É importante para essas empresas que a gestão logística se integre da melhor forma 
possível ao PCP, pois dessa forma pode garantir uma redução de custos (menos perdas de aves e 
menores gastos no transporte) além de garantir um fluxo correto da produção e maior qualidade 
para a carne que será vendida. Logo, com todos esses fatores verifica-se que muitas vezes a 
capacidade produtiva não acompanha o aumento da demanda, sendo que isso gera atraso nas 
entregas e menor lucratividade, sendo assim, um bom gerenciamento logístico pode ser um fator 
extra na busca de maior lucratividade, vantagens competitivas e redução de custo. 
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