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Robôs com inteligência artificial e sensores 
conectados à internet das coisas (IoT) para monitorar 
galpões 24 horas. E mais: plataformas online coletam 
dados em tempo real e disparam alertas para acelerar 
a tomada de decisão e evitar perdas financeiras. Essas 
são apenas algumas das tecnologias que ajudam a 
promover a transformação digital de aviários de corte 
para pôr as granjas na era do futuro e conectá-las com 
toda a cadeia produtiva do setor.  

A transformação digital é uma estratégia de 
revitalização dos negócios sustentada por novas 
tecnologias para mais inovação e eficiência das 
operações. Essa é uma das principais tendências 
para conectar aviários e prepará-los para atender à 
demanda crescente por carne de frango no mercado 
local e externo.  

Integradoras, grandes indústrias e frigoríficos que 
interligam a cadeia de suprimento do setor e fornecem 
insumos para avicultores associados estão avançados 
nos projetos de transformação digital. Muitas dessas 
companhias estão fazendo investimentos maciços para 
implementação da chamada Indústria 4.0, que prega o 
conceito de fábricas inteligentes e tocadas quase que 
100% por robôs.  

Introdução

2

M E N U



Para se conectar com aviários, essas indústrias 
integradoras estão incentivando avicultores a também 
alçarem voos em direção à era digital. Grupos 
como JBS e BR Foods (dona das indústrias Seara e 
Perdigão), por exemplo, estimulam seus integrados a se 
reinventarem para transformação de suas granjas.  

A expectativa da agroindústria é de que produtores 
rurais se mobilizem e façam sua revolução tecnológica, 
saindo do modo de produção analógico (com muitos 
processos manuais), para o digital. Pelo sistema, a 
cadeia de valor do setor opera conectada para que 
todos os elos tenham informações em tempo real e 
corretas sobre a produção de carne de frango. 

Neste e-book, apresentamos a você tendências, 
inovações tecnológicas e expectativas das integradoras 
sobre mudanças para a transformação digital dos 
aviários. Abordamos também soluções para que sua 
granja comece a se aquecer para a jornada digital. 

Boa leitura!  
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O que é a transformação 
digital?  

1
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A transformação digital é definida pelos consultores como uma 
mudança de mentalidade dos empresários para revitalização e 
maior resiliência dos negócios com uso de novas tecnologias. 
É uma estratégia para enfrentar os novos tempos com muita 
pressão por redução de custos, agilidade, entrega de produtos 
com qualidade e consumidores mais exigentes.  

As novas tecnologias se propõem a ajudar no atendimento das 
exigências do mercado, melhorar a eficiência dos negócios e abrir 
portas para mais inovação.  

George Westerman, principal cientista pesquisador do MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) da economia digital, 
explica que as novas tecnologias, quando usadas corretamente, 
melhoram o desempenho dos negócios e trazem diferencial 
competitivo.  

Entretanto, Westerman, coautor do livro “Liderando na Era Digital: 
como utilizar tecnologia para a transformação de seus negócios”, 
ressalta que uma estratégia de transformação digital vai muito 
além da adoção de novas soluções. Segundo ele, trata-se de um 
projeto que engloba uma série de mudanças para impulsionar 
negócios em toda a sua cadeia de valor.  

Ao avaliar as ações de transformação digital na avicultura, 
a zootecnista Ana Paula Maia, gerente de vendas de produtos 
digitais para aves e suínos da Cargill para a América Latina, afirma 
que essa abordagem traz desafios para os produtores rurais. 
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Mas ela reforça que o sucesso dessa jornada depende e muito 
da mudança de cultura das pessoas envolvidas nos projetos. No 
seu entender, essa iniciativa começa pela transformação dos 
funcionários e do proprietário dos aviários.  

Para Ana Paula, a transformação digital é uma estratégia 
essencial para que as granjas de corte produzam de forma 
sustentável e rentável. Ela abordou esse tema durante o curso 
do módulo 2 “Família Integrada”, promovido pela Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e transmitido pelo Facebook 
e YouTube. 

Na ocasião, a zootecnista mencionou a tendência da gestão 
guiada por dados nas granjas. Ela também observou que a 
transformação digital é uma jornada apoiada em 4 pilares:

1

A gente precisa investir em tecnologia e em 
soluções que vão facilitar o dia a dia, resolver 
problemas e ajudar a ter uma gestão  
em tempo real.”
Ana Paula Maia, gerente de vendas de produtos digitais  
para aves e suínos da Cargill para a América Latina
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1. Estratégia
 Cultura  
 Necessidade de investimentos  

2. Estrutura   
 Compatível com a tecnologia adotada  

3. Processos  
 Inovar  
 Fazer diferente 
 Usar a tecnologia para gestão do negócio  

4. Pessoas  
 Agentes de mudança 
 Transformação de pessoas faz parte das mudanças 

para aumento de qualidade de vida 
 

Fonte: curso “Transformação Digital da Propriedade Rural" (ABPA)
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Maior eficiência para atender 
mercado crescente  

2
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A avicultura brasileira é a terceira maior em produção e líder 
mundial em exportações de carne de frango. É um setor que 
prospera por causa da demanda aquecida nos mercados local e 
externo. Mas as exigências do consumidor e da economia global 
também estão aumentando. Esse fator desafia aviários de corte 
a promover a transformação digital dos galpões para redução de 
custos com competitividade. 

Em 2020, o Brasil produziu 13,8 milhões de toneladas de carne 
de frango, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA). As estimativas em 2021 eram de uma produção 
em torno de 14,7 milhões de toneladas desse tipo de proteína 
animal, segundo o estudo “Projeções do Agronegócio 2020-2021 
a 2030-2031”.  

O mesmo relatório indica que o Brasil chegará em 2031 com 
produção anual de 18,8 milhões de toneladas de carne de frango. 
Esse número representa um crescimento acumulado de 27,7% 
para os próximos 10 anos. 

2020
69% - Mercado interno  
31% - Exportações 

Produção brasileira 
de carne de frango 
(mil/ton.) 

Destino do produto 

13.845  
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Consumo per capita 
45,2 quilos/ano  

2021
14.757

2031
18.841  

EUA
20.239  
China
14.600  
Brasil
13.845 

Brasil 4.231  

EUA 3.391  

União Europeia 1.450 

Consumo pelos 
brasileiros

Ranking mundial de 
produtores (mil/ton.)  

Projeção do Brasil para a produção de carne 
de frango (mil em ton.)  

Exportação em 2020 
(mil/ ton.)   

Fonte: ABPA 

Fonte: estudo “Projeções do Agronegócio 2020-2021 a 2030-2031” 
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 

dos brasileiros 
consomem carne de 
frango de 2 a 3 vezes  
por semana  

80%
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Apesar do seu potencial de crescimento, a avicultura brasileira 
enfrenta desafios para alimentar de forma sustentável a 
população mundial e local. A Organização das Nações Unidas 
(ONU) estima que mundo terá 9,8 bilhões de pessoas em 2050, 
um aumento de 2 bilhões nos próximos 30 anos. 

No Brasil, o IBGE projeta uma população de aproximadamente 
de 208 milhões de pessoas em 2030. O estudo “Projeções do 
Agronegócio 2020-2021 a 2030-2031” estima que o consumo 
de carne de frango por brasileiro no começo da próxima década 
alcançará 63,9 quilos/ano. Em 2020, esse volume estava em 45,2 
quilos por habitante.  

Acompanhar o aumento populacional e manter a carne 
de frango como a proteína animal mais acessível no prato 
dos consumidores no Brasil e exterior exigirá mudanças nos 
processos de produção.  

Especialistas do mercado destacam que é necessário 
automatizar processos, reduzir custos e aumentar a eficiência 
em toda a cadeia produtiva. Eles orientam o uso de novas 
tecnologias para ter dados corretos e visibilidade em tempo real 
da produção para acelerar a tomada de decisão.
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Como funciona o sistema  
de produtores integrados? 

3
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Um dos grandes impulsionadores da produção de carne 
de frango em larga escala no Brasil é o modelo chamado 
de “sistema de integração”. É um tipo de parceria entre 
agroindústrias e pequenos produtores rurais para criação e 
vendas de aves para abate, seguindo padrões globais.  

Nesse caso, as granjas interessadas em operar dessa 
forma passam pelo processo de credenciamento e se tornam 
associadas das indústrias integradoras. 

Para ser um integrado, o avicultor precisa ter uma área para 
criação das aves e arcar com os custos de construção do galpão 
de acordo com os requisitos exigidos pelas parceiras. O produtor 
investe também em mão de obra e equipamentos para garantir 
as boas práticas de ambiência e manejo dos animais. 

Já a integradora entra no negócio com o fornecimento de lotes 
de “pintinhos” para criação, ração, medicamentos e transporte 
dos frangos quando estiverem prontos para o abate. A indústria 
se responsabiliza ainda pelas orientações técnicas durante toda 
a etapa de produção das aves.  

Em troca do recebimento da matéria-prima, o avicultor investe nas 
tecnologias para criação das aves e gerenciamento da produção, 
seguindo as regras de bem-estar dos animais. Seu objetivo é fazer 
a conversação alimentar e ter, em aproximadamente 45 dias, um 
produto final dentro do peso esperado. 

3
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Na média, o avicultor recebe um pintinho recém-nascido 
de aproximadamente 200 gramas. Se o desenvolvimento 
for saudável em todas as etapas, esse animal terminará o 
seu ciclo de vida com peso médio entre 3,00 e 3,200 quilos. 
Quando estiver pronto para o abate, a venda é realizada com 
exclusividade para a integradora, que estabelece um valor para 
compra do produto final.  

Como as margens de vendas são apertadas, cabe ao 
produtor otimizar ao máximo a produção para obter retorno dos 
investimentos em seu galpão. “O aviário precisa automatizar 
processos para evitar mortalidade das aves e lucrar com 
a comercialização do produto final”, afirma D’Alessandro 
Catanzaro, gerente de produto da Ultragaz. 

O especialista destaca que os cuidados com os controles de 
ambiência são fator decisivo para garantir o sucesso do negócio. 
“Os que tiverem essa preocupação vão ganhando selo das 
integradoras para atender mercados exigentes”, pontua Catanzaro. 

As novas tecnologias podem ser grandes aliadas nesse 
processo. É por isso que a agroindústria está incentivando 
a transformação digital dos galpões de aves. Algumas até 
orientam sobre o uso de ferramentas para tornar as granjas mais 
inteligentes e mais preparadas para a economia digital.   
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Responsabilidade dos participantes 
do sistema de integração

1. Agroindústria fornece:
 Pintinhos recém-nascidos.
 Ração.
 Medicamentos e acompanhamento veterinário das aves.
 Transporte dos frangos prontos para abate.
 Orientação técnica em todo o processo de produção. 
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2. Produtor rural
 Entra no negócio com instalações de galpões 

dentro das exigências das integradoras. 
 Fornece equipamentos para controles de ambiência 

e manejo das aves.
 Cama (local para alojamento) com aquecimento 

na medida certa para cada etapa de crescimento 
dos animais.

 Mão de obra.
 Fica responsável pela criação dos frangos. Assina 

contrato para venda exclusiva do produto final 
às integradoras.

 Cumprimento das normas de boas práticas.
 Higiene do galpão e descarte correto dos resíduos 

após a criação de cada lote.
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Cadeia produtiva da avicultura

1. Grãos/insumos
2. Armazenamento de milho e soja
3. Ração
4. Produtores integrados
5. Granjas e incubatórios de aves
6. Abate
7. Industrialização
8. Transporte
9. Centro de distribuição
10. Mercados interno e externo
11. Ponto de venda 
Fonte: ABPA
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Por que aviários precisam  
se reinventar?  

4
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A transformação digital, desde a granja, é apontada pelos 
especialistas como uma solução para aumentar o dinamismo 
da avicultura. As novas tecnologias podem ser grandes 
aliadas para reduzir custos, otimizar mão de obra e atender às 
exigências do mercado. 

Muitas granjas ainda gerenciam a produção de frango de 
corte com processos manuais ou baixo índice de automação. 
“O Brasil produz em larga escala, e os aviários precisam ficar 
atentos a muitos controles de ambiência para evitar perdas”, 
explica Iran José Oliveira da Silva, coordenador do Núcleo 
de Pesquisa em Ambiência (NUPEA) da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq) da Universidade de São 
Paulo (USP). 

O especialista observa que se as aves sofrerem algum tipo 
de estresse durante o seu desenvolvimento, o avicultor pode 
ter prejuízo financeiro. Para evitar que isso aconteça, ele 
recomenda que as granjas se tornem mais inteligentes para 
prever ocorrências.  

O engenheiro agrônomo destaca que o consumidor conectado 
é exigente e busca informações sobre o que põe atualmente 
em seu prato. No caso da carne de frango, ele relata que 
alguns querem saber como as aves foram criadas e que tipo 
alimentação receberam.  

4
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Com essa necessidade, Silva diz que uma das tecnologias 
que vão ganhar cada vez mais espaço nos galpões são os 
biossensores conectados à IoT para monitorar comportamentos 
dos animais 24 horas.  

A tecnologia, segundo o professor, vai transmitir alertas sobre 
desconfortos das aves para que os aviários tomem medidas 
imediatas para oferecer bem-estar aos animais. 

Na visão de Ana Paula Maia, gerente de vendas de produtos 
digitais para aves e suínos da Cargill para a América Latina, e 
do professor Oliveira da Esalq/USP, as inovações tecnológicas 
podem ajudar no enfrentamento de alguns desafios:  

 Lidar com incertezas do mercado global  
 Acompanhar avanços na genética dos animais  
 Produzir com sustentabilidade  
 Seguir regras de segurança alimentar  
 Criar aves com baixo impacto ambiental  
 Oferecer bem-estar e conforto aos animais  
 Alimentar a grande população mundial  
 Ser eficiente com redução de custos  
 Transformar funcionários e mantê-los atualizados 

nas novas tecnologias  
 Atender o consumidor mais exigente que quer saber como 

os animais foram criados e alimentados  
Fonte: curso “Transformação Digital da Propriedade Rural” (ABPA) 
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Tendências e inovações 
tecnológicas 
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Granjas com maior inteligência para produção de frangos de corte 
em larga escala e com capacidade para gerar boa rentabilidade. É 
a expectativa de grandes integradores para que aviários produzam 
com alto desempenho, sem elevar custos de produção.  

Muitas das rotinas do galpão podem ser automatizadas para que 
os produtores tenham previsibilidade do seu negócio e sejam mais 
proativos. Com esse objetivo, integradores estão incentivando 
avicultores a promover a transformação digital dos galpões.  

A transformação digital nos aviários envolve a implementação 
de uma série de tecnologias. Entre as quais, estão robôs com 
inteligência artificial, sensores conectados à internet das coisas 
(IoT) para controlar de forma automática variações de ambiência 
e plataformas analíticas de dados.  

A implementação dessas ferramentas permite otimizar a mão 
de obra humana, deixando os funcionários mais concentrados nas 
estratégias do negócio.  

Listamos a seguir algumas tecnologias que vão equipar aviários 
do futuro:   

 Robôs inteligentes para ajudar na criação das aves; 
 Sensores interligados à IoT para monitorar aviário em tempo real; 
 Sistema de sensoriamento para controlar a temperatura e 

todos os parâmetros de ambiência do galpão; 
 Balanças eletrônicas para pesar aves com maior precisão; 
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 Machine learning, ou aprendizado de máquina, sistemas 
que aprendem e aprimoram informações para os negócios; 

 Plataformas de big data para analisar dados com maior 
inteligência; 

 Conexão 5G, com o serviço previsto para iniciar operações no
Brasil a partir de julho/2022, espera-se que as áreas rurais tenham 
uma banda larga mais potente para conectar as granjas.
 

Benefícios da digitalização 
São inúmeras as vantagens da digitalização e automação 

das rotinas de produção dos aviários de corte. Confira alguns 
desses ganhos:   

 Padronização da gestão de ambiência  
 Otimização de mão de obra  
 Previsibilidade de peso final e faturamento com a venda  
 Gestão da produção orientada por dados corretos 

A transformação digital das granjas também ajuda a oferecer 
maior conforto e bem-estar para o desenvolvimento saudável das 
aves. Eis alguns dos controles que podem ser automatizados:   

 Temperatura ambiente da cama das aves  
 Umidade relativa  
 Luminosidade  
 Consumo de ração e de água  
 Presença de amônia  
 Nível de CO2  
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Gestão orientada por dados corretos  
Uma das grandes vantagens das novas tecnologias digitais é ter 

dados em tempo real para tomar decisões com maior velocidade 
para, por exemplo:   

 Perceber que o animal não está ganhando peso  
 Evitar mortalidade das aves  
 Reduzir perdas financeiras  

Como tirar proveito de dados   
 Saber coletar as informações geradas em tempo real  
 Monitorar os dados e identificar eventos que estão 

acontecendo no galpão  
 Fazer análises dos indicadores para prever situações e tomar 

decisões com maior assertividade  
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Como a Ultragaz pode ajudar 
na jornada digital 
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O avicultor vai encontrar muitas tecnologias no mercado para 
promover a transformação digital da sua granja. Mas essa é 
uma mudança que vai variar de acordo com a característica de 
cada propriedade.  

Por isso, antes de escolher qualquer solução, é importante 
definir sua estratégia e avaliar que problema precisa ser resolvido, 
sempre pensando no tripé: pessoas, processos e tecnologia.  

Para guiar você em direção à era digital, a Ultragaz desenvolveu 
juntamente com a Agrisolus a solução Ultragaz Aviários. Trata-se 
de um sistema integrado de sensoriamento que coleta informações 
sobre controles de ambiência e manejo dentro dos galpões.  

A tecnologia vem com quatro funcionalidades:  

1. Sistema de pesagem mais preciso  
Sistema de pesagem com balanças eletrônicas projetadas para 

pesar diariamente as aves durante todo o seu ciclo de vida, sem 
a necessidade de contato humano. Pelo processo tradicional, 
o produtor precisa pegar o animal na mão e colocá-lo numa 
balança para fazer a pesagem. Além de gerar estresse para as 
aves e erros na aferição, esse trabalho consome muito tempo 
dos funcionários. A tecnologia automatizada estima o peso de 
abate com precisão, o que dá maior visibilidade ao produtor 
sobre projeções de lucro com o produto final.
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2. GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) com sensores  
O GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) com sensores Sistema de 

energia eficiente para controlar o aquecimento do aviário. É de 
fácil manuseio, baixo impacto ambiental e armazenagem prática.

3. Monitoramento dos parâmetros de ambiência  
Sensores para captar informações sobre parâmetros de 

ambiência, como temperatura, umidade relativa, qualidade do ar 
e luminosidade.  

4. Plataforma online  
Gera informações sobre o que está acontecendo no aviário e 

dispara alertas sobre eventos que podem trazer prejuízo para o 
processo produtivo.  

Esses são apenas alguns dos caminhos para a transformação 
digital dos aviários e tornar as granjas de corte mais inteligentes. 
Como afirmam os especialistas, essa abordagem é uma jornada 
com estratégias implementadas em etapas. Cada avicultor vai 
traçar o seu projeto de transição de acordo com a necessidade  
de sua propriedade rural.  
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A Ultragaz pode ajudar você a escalar e 
acelerar a sua transformação digital com  

a solução Ultragaz Aviários.  

Quer saber mais? Fale com um de nossos 
consultores especializados em aviários! 

QUERO FALAR COM UM CONSULTOR ULTRAGAZ

M E N U

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/visita-tecnica-aviarios/?_ga=2.81453335.1681181040.1641321931-1805298886.1629809905

