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RESUMO  

Este artigo propõe uma análise sobre as vantagens do sistema de rastreabilidade 
dentro de um frigorífico de aves, ferramenta atualmente necessária no que tange a 
confiabilidade de consumo. Tal análise é baseada em levantamento bibliográfico que 
coletou informações e definições de autores conceituados sobre o tema  e em 
pesquisa de campo, através de entrevistas com funcionários de um frigorífico de 
aves, para confirmar as hipóteses levantadas. Os resultados demonstram a 
importância da rastreabilidade como ferramenta de segurança alimentar e a 
dificuldade de assimetria da informação que pode acontecer devido ao uso de um  
sistema não eficaz.O presente estudo também demonstra que o rastreio age de 
forma preventiva contra os surtos de doenças, traz elos entre as partes da cadeia de 
produção do frango para controlar e monitorar de forma eficiente a identificação do 
produto desde a origem até o consumidor final. As contribuições do estudo deste 
artigo, tem como objetivo, agregar conhecimento sobre a rastreabilidade pelos 
acadêmicos e a faculdade em difundir essa área, que é assunto de interesse 
público.  
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INTRODUÇÃO  

 

Nos dias atuais, o Agronegócio tem se destacado a nível mundial pela forte 

demanda de produtos alimentícios, principalmente de origem animal destacando-se 

a produção de aves. Essa forte demanda tem contribuído para o avanço de novas 

tecnologias de gestão do Agronegócio para se adequar as exigências do mercado 

exterior que cada vez mais tem sido rigoroso no processo produtivo. 

 Esse artigo aborda o tema a importância da rastreabilidade em sistemas de 

informação em uma Unidade Industrial de Aves. Tendo como problema base da 

pesquisa a seguinte pergunta: Qual é a vantagem de ter um sistema de 

rastreabilidade em um frigorífico de frangos? Este trabalho tem por objetivo principal 

identificar qual a importância da procedência do produto, uma ferramenta que é  

utilizada para garantir a segurança e qualidade alimentar em toda a cadeia 

produtiva. Em relação aos objetivos específicos, compreender os conceitos sobre a 

rastreabilidade, relatar as normas da legislação,  descrever a cadeia da produção do 

frango, apresentar os benefícios para o agronegócio e formas de aplicação da 

rastreabilidade. 

Assim o presente artigo se justifica pela relação da tecnologia com o 

agronegócio, a procura pelo aumento da eficiência e eficácia de um sistema de 

rastreio que facilitará o gerenciamento, a análise e o controle da cadeia alimentar.  

Através da rastreabilidade as empresas agregam valor ao produto 

comercializado, e atendem as exigências do mercado externo e mercado interno, 

essa certificação, a BRC é uma norma mundial de segurança alimentar, que após 

aprovada, diz que as informações que a empresa passa do seu produto estão 

procedentes, que estão em conformidade com a legislação.  

O controle das informações da cadeia age de forma preventiva no que tange 

ocorrência de surtos de doenças como gripe aviária, vaca louca, febre aftosa entre 

outras que já ocorreram em diversos países. O rastreamento é fundamental para 

garantir ao consumidor final a segurança alimentar, adquirindo a confiabilidade dos 
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consumidores. Este trabalho contribui demonstrando a importância de um sistema 

de rastreabilidade para a criação de um elo seguro em toda a cadeia alimentar 

obtendo informações do consumidor até o produtor avícola.  

Os conceitos sobre rastreio e os benefícios da rastreabilidade foram obtidos 

por meio de levantamento bibliográfico em livros e artigos científicos, sites da 

internet e revistas relacionadas ao Agronegócio de forma qualitativa. As normas da 

legislação e Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) analisadas 

através de pesquisa documental, de forma descritiva baseado na legislação obtida 

no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na descrição da cadeia de 

produção do frango foi elaborada baseada em pesquisa de campo exploratória, 

foram realizadas duas entrevistas, na Unidade Industrial de Aves da Cooperativa 

Agroindustrial Copagril, com um Gerente da qualidade e um Supervisor do 

Planejamento de Custos de Produção (PCP).  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A obtenção de informações sobre o histórico de um produto, a rastreabilidade, 

é definida por Silva (2004), como um mecanismo que busca identificar a procedência 

do produto, possibilita controlar e monitorar toda a produção da cadeia em geral, 

desempenha o papel de acompanhamento do processo. Trazendo as informações 

necessárias, a obtenção do histórico de um produto. É importante integrar as 

informações dos segmentos da cadeia, com isso é fundamental, conseguindo assim 

o máximo número de informações para repassar aos consumidores. 

Percebe-se que tais informações devem estar integradas num sistema central 

que armazena esses dados e possibilita o acesso de todas as partes da cadeia 

produtiva. A computação tem papel fundamental no desempenho desta 

rastreabilidade com eficiência. 

 O conceito de rastreio é uma questão ética e de responsabilidade Comercial 

que garante a confiabilidade dos consumidores, é uma atividade complexa que exige 

a implementação da TI que necessita de auditorias e certificação (SARAIVA et al, 

2005). 
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Conforme Saraiva (2005), para se exportar um produto deve-se seguir 

normas da legislação para a aprovação de uma certificação. Observa-se que é de 

suma importância a rastreabilidade, pois ela agrega valor em toda a cadeia agro 

alimentar. 

 Segundo Rodrigues (2015), assimetria da informação é quando em uma 

negociação, ocorre uma ação oportunista por parte de um agente do mercado que 

tem mais ou melhores informações que a outra.  É por isso que tem os padrões e 

certificados que exigem um padrão de qualidade e legislação rigorosa. 

A rastreabilidade contribui para que o setor agropecuário possa verificar 

aonde e quando uma anormalidade está acontecendo, facilitando assim a ação 

corretiva, visando a melhoria contínua desse produto (AKABADE, LOPES e 

SILVA,2010).  

De acordo com Oliveira (2012), o SIG – Sistema de Informações Gerenciais é 

um sistema elaborado para proporcionar informações seguras para tomada de 

decisões que resultam no alcance de seus objetivos e metas.  

O benefício do sistema de informação, está baseada na melhoria do acesso, 

proporcionando a análises de relatórios precisos, redução de custos, o rápido fluxo 

do fornecimento de informações, melhoria da produtividade e tomada de decisões, 

melhoria da adaptação das constantes mutações do mercado global (OLIVEIRA, 

2012). 

Os benefícios diretos e indiretos relacionados ao consumidor e a eficiência e 

rapidez na retirada do produto que está em circulação em caso de risco, permite a 

escolha por produto das empresas que possuem programas de bem-estar animal 

que causam menor  impacto ao meio ambiente e que invistam em projetos sociais, 

permite a escolha por produtos que tenham atributos de qualidade, e estimula a 

competitividade da diferenciação da qualidade (CONCHON e LOPES, 2012). 

Problemas de informação geram ineficiência no funcionamento do mercado, 

por isso o benefício de empresas certificadoras em minimizar este fato, e investir em 

mecanismo de rastreabilidade.  

As vantagens são muitas, mas para Meira et al (1996), os agricultores não 

estão preparados para esse sistema, havendo forte resistência a tecnologia, a falta 
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de capacitação em relação ao armazenamento de dados em um sistema. Para 

Batalha et al [200-?] os produtores devem se organizar de forma associativa para 

obter melhores condições de assistência técnica e gerenciamento da propriedade, 

segundo pesquisa realizada por eles os agricultores não possuem ferramentas 

adequadas para coleta de dados, dificultando o fluxo das informações.  

Deste modo, apresenta  uma pequena dificuldade neste segmento da cadeia, 

por isso a vantagem do agricultor em relação ao associativismo, pois a cooperativa 

que coleta essas informações e armazena no sistema desta cadeia que é a matéria-

prima. 

 

O produtor é o primeiro envolvido na rastreabilidade e desse 
interesse depende uma boa identificação do lote. A 
identificação do lote se dá pelo nome do produtor, cadastro 
e/ou endereço de granja. Assim, toda a cadeia deve manter 
documentos que evidenciem a rastreabilidade, mostrando seu 
comprometimento. A gestão coerente, e a confiabilidade desta 
informação são fatores preponderantes no sistema como um 
todo. Como a gestão de informação sobre o ciclo da 
rastreabilidade gera a necessidade de padronização, o 
investimento nessa área é indispensável. (NAAS, 2005, p.5). 
 

 

Segundo Naas (2005), essa gestão da informação deve ser considerada um 

todo no ciclo da rastreabilidade, a padronização é uma peça fundamental para toda 

a cadeia onde demonstra o comprometimento de todo o segmento. 

 De acordo com a legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

abastecimento (MAPA) alguns requisitos para rastreabilidade de carnes são: 

1. Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal (MAPA) aprovado pelo Decreto n° 30.691, de 29 de Março de 

1952.  

2. Portaria n° 210, de 10 de novembro de 1988 (MAPA), Regulamento 

Técnico da Inspeção Tecnológica e Higiênico – Sanitária de Carnes de 

Aves. 
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3. Portaria n° 368, de 04 de setembro de 1997: Regulamento Técnico sobre 

as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para 

Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. 

4. Portaria 46, de 10 de fevereiro de 1998. Institui o Sistema de Análises de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC. 

 

No plano recall, segundo o artigo 10, da Lei n°8.078/1990 é de obrigação dos 

estabelecimentos em comunicar as autoridades locais sobre quaisquer 

inconformidades que reflitam em risco da saúde pública. Este processo é 

fundamental para definir as diretrizes para avaliar a eficiência dos programas de 

recall. Que é dividido em três etapas: verificar a modelagem do plano escrito, 

avaliação da eficiência deste programa através de simulações periódicas e execução 

do retorno deste produto caso aja inconformidade. 

Os frigoríficos que exportam seus produtos para a Europa têm a certificação 

da Norma BRC, está é uma norma global de segurança alimentar, onde consta que 

a rastreabilidade deve ser alcançada em até quatro horas, ou seja, em uma auditoria 

de BRC realizado pelos frigoríficos anualmente, deve-se alcançar o rastreamento 

dos produtos em menos de quatro horas, no qual sem um sistema de rastreabilidade 

eficiente, acaba gerando transtornos para os administradores porque o objetivo é 

alcançar a grade A que é a pontuação máxima da Norma BRC.  A simulação de 

recall é uma ação preventiva para algum acontecimento e também uma forma de 

treinar seus funcionários para a auditoria da BRC. 

  

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Para descrever o processo produtivo que é um dos objetivos específicos 

buscaram-se informações in loco dos procedimentos adotados em um abatedouro 

de aves do oeste do Paraná, o qual é o centro das informações da cadeia, através 

dela obtêm toda a verticalização do sistema produtivo.  

Para cada segmento, há uma descrição de atividades que são armazenadas 

no sistema, nos aviários tem a ficha do produtor onde são coletados os seguintes 
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dados: controle de mortalidade, controle de doenças no lote, medicamentos, raça, 

data de recebimento dos pintainhos, quantidade de pintainhos, quantidade de água 

utilizada por dia, acompanhamento do médico veterinário em relação ao manejo, 

todos os dados referentes a ficha produtor, são coletadas pelo setor do fomento, 

pelo técnico veterinário que alimenta o sistema. 

Já no frigorífico, o setor da recepção,recebe os caminhões juntamente com o  

Guia de transporte Animal, este documento permite o transporte dos animais para o 

abatedouro.Após o recebimento, as aves são encaminhadas para o abate. O 

rastreamento de um produto é identificado através do carimbo para cada pacote, 

depois de embalado ou através de uma etiqueta que possui o código de barras para 

cada caixa produzida, no carimbo consta a data de produção e lote, são produzidos 

mais de 60 produtos destinados para vários países. O sistema gera relatórios que 

através do código do produto é identificado quais datas que foram produzidos esse 

produto e também o lote que foi realizado se foi no 1° turno ou no 2° turno de 

produção. 

O rastreio pode ser identificado também pelos romaneios que são gerados 

pelo setor da logística, através dele tira-se um relatório que aparece todos os 

produtos que foram embarcados naquele romaneio com as datas de produção. A 

Nota Fiscal Eletrônica – NFE é o principal meio de identificação, cada nota fiscal 

possui um número, nela consta todos os produtos, que foram vendidos para cada 

cliente. Consultando o sistema através da NFE, consegue-se visualizar o número do 

romaneio e seguir a etapa já descrita acima: romaneio, código do produto, datas de 

produção e lote. A logística possui informações do estoque, armazenagem, os dados 

do transportador e o guia logístico.  

A distribuição do mercado interno é feita para o atacado e varejo, caso o 

consumidor possui alguma reclamação é repassado para o setor comercial do 

frigorífico e com o número da Nota Fiscal é coletadas as informações descritas 

acima e repassado para o Controle de qualidade que identifica e investiga o local 

onde originou o problema. 

Em todo o segmento desta cadeia há uma coleta de dados, onde é 

alimentado por um sistema que fica centralizado no frigorífico, o sistema de 
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informação está interligado em todas as etapas desta cadeia, que é alimentado por 

um administrador de cada setor. Conforme figura abaixo a fábrica de rações é que 

produz a ração para as matrizes e aviários, cada tipo de ração possui um código que 

é controlado através do sistema para onde foram entregues as rações e quais 

medicamentos foram utilizados. O Matrizeiro onde concentra-se, as galinhas para 

reprodução, o incubatório é o local onde são levados os ovos para chocagem, com 

um dia de vida os pintainhos são levados para os aviários e permanecem por um 

período de 45 dias, as informações dos aviários são coletados pelo setor de 

fomento. Após o período do aviário, as aves são transportadas para o abatedouro 

passando por todo o processo da indústria, o qual serão comercializados, no varejo 

e atacado.  

 

 

 

  

 

 

  

Figura 1- Fluxograma da Cadeia do frango 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 
Os Estados Unidos já obtiveram um sistema de rastreabilidade que entrou em 

vigor no ano de 2015, todos os animais devem apresentar uma identificação de sua 

procedência e produtos de origem animal, uma rotulagem específica. O Bem- Estar 

Animal está inserido em sistema de produção, a União Européia inibe a entrada de 

produtos que não respeitam as normas do Bem-Estar Animal (NEVES, 2015). O 

cenário atual mostra, que o mercado internacional fica mais exigente no que se diz 

respeito a rastreabilidade, os produtos que não seguirem as normas de 

rastreabilidade não serão inseridos no mercado.  

Uma forma de aplicação da rastreabilidade é o sistema RFID digital é um 

sistema por radiofreqüência que armazena informações a distância por wireless, 

este objeto identificador reconhece e responde por um sinal do sistema de 

Fábrica de 

rações 

Matrizeiro Incubatório Aviários Abatedouro 

Varejo Atacado 
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identificação, funciona como um sistema rápido de obtenção de dados de um 

produto em tempo real (GUTIERREZ,FILHA e NEVES,2005). 

 

                                 
                                    Figura 2 – Foto Funcionamento RFID 
                                    Fonte: GTA UFRJ (2015) 
 
O QR-CODE é outra forma de aplicação em português sua definição é código 

de leitura rápida. O QR-CODE é um símbolo de duas dimensões com alta 

capacidade de armazenamento de dados, que pode ser utilizado através, de um 

dispositivo móvel ligado a internet (SOUSA, 2014). 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                            Figura 3 – Foto QR-CODE  
                                            Fonte: SOUSA (2014)  
 
 
Conforme entrevista realizada na Unidade Industrial de Aves com o 

responsável da Garantia da Qualidade, os benefícios da rastreabilidade para o 

Controle de qualidade é: em caso de reclamação de cliente se tiver algum problema 

no produtor rural consegue-se verificar, que produto, quanto que foi produzido e 

principalmente a onde está este produto, se está no estoque, se está sendo 

transportado em água ou terra ou se já está com o cliente. Estas informações são de 
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extrema importância em casos de recall, caso aja a necessidade de recolhimento do 

produto. 

A vantagem competitiva em ter um sistema eficiente é a redução de custos. O 

rastreio pode identifica o produto que está não conforme em uma fração de tempo, 

através do relatório, ao contrário todos os produtos daquele turno estariam 

seqüestrados para fazer uma análise detalhada do acontecido. 

Realiza-se duas rastreabilidades ao ano, uma do campo para o mercado e 

outra mercado para o campo. Na possibilidade de haver algum problema de 

embalagens, consegue-se chegar,em  que dia  foi utilizada a mesma, a data do 

recebimento, o lote e o destino. 

No sistema contém um relatório que é alimentado pelo setor do fomento, que 

permite visualizar a data do abate e qual lote foi abatido, quais medicamentos que 

foram utilizados neste lote e demais como: tipos de ração, fornecedor do ovo,  

incubatório,  fornecedor da matriz e  lote desta matriz, sendo que o mesmo gerou um 

romaneio, o qual identifica-se o número de embarque, o número do container. Este 

processo traz a informação do sistema através do produto que se deseja rastrear, a 

data e até o horário.   

O frigorífico possui uma pessoa responsável pelo SAC – Sistema de 

atendimento ao consumidor que se localiza no Setor Comercial e recebe as 

informações dos clientes e repassa para o Controle de Qualidade fazer a 

investigação sobre o produto. A iniciativa da empresa é fazer a investigação, caso 

houver ou não acontecido o problema, faz-se uma carta de retratação ao cliente 

explicando todo o processo e salienta-se que a Unidade Industrial de aves está 

sempre disposta em atender cada vez melhor seus clientes e preocupa-se com a 

qualidade de seus produtos.  

Caso tenha ocorrido algum problema é intensificado o monitoramento da 

qualidade até que o produto esteja em conformidade. A Unidade Industrial de Aves 

realiza treinamentos e visitas em outros frigoríficos para melhoria do sistema. A 

rastreabilidade é realizada não só no produto, mas também nas embalagens. Não 

houve até o momento, nenhum problema com produtos que já estão com os clientes, 
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mas se houver será comunicado imediatamente o cliente e o produto destinado para 

aterro sanitário. 

A confiabilidade dos clientes é obtida pela segurança e transparência  que a 

empresa transmite aos seus clientes e pela divulgação de sua marca atribuindo suas 

qualidades do produto, por esse motivo que a empresa preza pela qualidade de vida 

de seus funcionários, familiares e sociedade para um bem comum. 

De acordo com a entrevista realizada com o Supervisor do PCP, no início das 

atividades do frigorífico, produzia-se somente para o Mercado Interno o que não 

havia necessidade da rastreabilidade, mas quando aprovou a lista Geral para 

exportar para a Europa exigiu-se um sistema de rastreabilidade, conforme requisitos 

estabelecidos pelo mercado externo, como nosso produto é alimentício o controle é 

mais rigoroso, temos que ter a certificação para exportar e deve ser aprovado pelo 

Ministério da Agricultura e abastecimento (MAPA) o qual tem um sistema de controle 

chamado - SIGSIF ( Sistema de informação Gerencias do Sistema de Inspeção 

Federal) que gera um documento chamado CSI (certificado sanitário internacional) 

para cada container exportado é feito este documento. 

Com essa nova exigência buscou-se  um sistema chamado Agrosys, este 

sistema já era utilizado no mercado, só precisava se adequar as necessidades do 

frigorífico, diversos módulos foram acrescentados. A parte do setor de fomento é 

responsável por alimentar as informações dos produtores, insumos, vacinas, ração, 

fornecedor do ovo, incubatório, fornecedor da matriz e lote da matriz. Já no frigorífico 

os setores envolvidos são o PCP, Controle de qualidade e Comercial. 

O benefício atende o cliente satisfatoriamente em caso de reclamações, e 

busca atingir a rastreabilidade completa em 04 horas para atender a Norma da BRC, 

ter um maior controle da cadeia e descobrir o quanto antes a causa raiz do 

problema. É de grande importância a customização de um sistema de 

rastreabilidade, pois ele traz agilidade e eficiência na detecção de não 

conformidades na produção e verificar todo o histórico dos produtos desde o início 

da cadeia até o consumidor final que no nosso caso é o atacado ou varejo. 

A dificuldade envolvida é os agricultores se adequarem a nova tecnologia e o 

sistema atender toda essa exigência dos consumidores. A rastreabilidade é feita em 
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toda a cadeia do frango, interligando o sistema em todas as unidades envolvidas. O 

rastreio é realizado por meio de relatórios do sistema Agrosys. 

Este sistema tem a contribuir para a confiabilidade do cliente, os clientes 

possuem informações dos produtos sempre que for solicitado, conforme 

necessidade de mais informações. A embalagem não possui informação que o 

produto é rastreado.  

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o estudo realizado neste artigo, demonstrou-se que a rastreabilidade 

eficaz proporciona maior coordenação da cadeia produtiva e influência na 

prospecção de novos mercados, pois é parte das exigências para obtenção de 

certificação e dá credibilidade ao produto vendido. Na teoria compreendeu-se os 

conceitos da rastreabilidade, e analisou-se as normas da legislação.Através das 

entrevistas identificou-se como é o processo  de produção e como é realizado o 

procedimento de rastreabilidade de um produto dentro e fora do frigorífico.  

Os resultados demonstram a importância desta ferramenta para a segurança 

alimentar, já que garante que o produto atende as normas da legislação e é 

monitorado em todas as etapas da cadeia. os benefícios estão relacionados á 

agilidade e eficiência na identificação da localização de um produto, o sistema traz 

facilidade em atender os clientes que possuem alguma reclamação, ou mesmo em 

casos de epidemias de doenças. 

O rastreio funciona de forma preventiva contra as doenças, traz elos entre as 

partes da cadeia de produção do frango para controlar e monitorar de forma eficiente 

a identificação do produto desde a origem até o consumidor final. A pesquisa de 

campo, na pesquisa identificou a veracidade das informações que foram abordadas 

na parte teórica. Por isso sugere-se a aplicação do sistema de RFID, para melhorar 

o processo de rastreabilidade da Unidade Industrial de Aves. E conclui-se que a 

rastreabilidade é essencial tanto para a confiabilidade do cliente quanto para o 

desenvolvimento do agronegócio.  
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