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Introdução

O Agronegócio também chamado de Agrobusiness 
tem um sentido genérico, referindo-se a todas as 
atividades de comércio com produtos agrícolas. No 
entanto, aqui no Brasil a expressão foi utilizada pelos 
fazendeiros, por intelectuais das universidades e, 
sobretudo, pela imprensa para designar uma 
característica da produção no meio rural. Assim, todas 
as empresas produtoras de rações, empresas agrícolas e 
de pecuária, além de frigoríficos, laticínios, mercados e 
supermercados fazem parte do agronegócio, sendo este 
responsável por cerca de 1/3 de tudo que é produzido 
no Brasil, e é o setor mais importante da economia 
brasileira. Nesse sentido é que na sociedade atual, as 
ferramentas de marketing têm sido um fator 
determinante na crescente demanda por produtos no 
mercado. E o papel do marketing hoje, segue a seguinte 
lógica: Identificar as necessidades e desejos dos 
consumidores e transformá-los em produtos que 
atendam todos os requisitos desejados

O marketing é, portanto, utilizado para entender 
quais são as necessidades dos consumidores finais e 
intermediários (indústrias e distribuidores), através do 
processo de pesquisa, analisando o comportamento dos 
consumidores, o mercado, observando quais os 
segmentos de consumidores podem ser satisfeitos, 
quais serão alvos de atuação da empresa, que tipo de 
diferenciação pode ser oferecido, como gerar e adaptar 
os produtos, marcas e embalagens, as estratégias 
corretas de precificação para esses produtos, como 
colocá-los à disposição dos consumidores através de 
canais de distribuição e como comunicar melhor 
através da propaganda, da publicidade e de outras 
ferramentas.[2]

É bem conhecido em nosso país o apreço conferido 
por uma parcela significativa de consumidores ao 
denominado “Frango Caipira” [1]. Os produtos caipiras 
são um nicho de mercado já explorado anteriormente 

no Brasil, mas que vêm novamente conquistando 
espaços, tornando-se cada vez mais valorizados por um 
crescente número de consumidores, mais esclarecidos 
com a melhoria da qualidade de vida, que busca na 
alimentação natural, a base para a manutenção de uma 
vida mais saudável [3]. Tradicionalmente, as criações 
domésticas de galinha caipira, se caracterizam pela 
forma de exploração extensiva, na qual inexistem 
instalações, bem como, a adoção de práticas de manejo 
que contemplem eficientemente os aspectos 
reprodutivos, nutricionais e sanitários [1], ou seja, a 
ave caipira é aquela proveniente de uma criação cuja 
alimentação deve ser suprida basicamente por 
alimentos naturais como pasto, capim picado, insetos, 
minhocas, etc. Este conceito permanece inalterado, o 
que mudou foi a qualidade da ave que está sendo criada 
neste sistema: uma ave melhorada geneticamente, que 
adquiriu precocidade e potencial de crescimento sem 
perder as características de rusticidade [3]. 

Logo, a criação de galinhas caipiras é uma atividade 
cujo mercado é muito promissor, uma vez que, 
comumente, a oferta desse produto é menor do que a 
demanda [1]. Entretanto, a criação de galinha caipira 
não tem a pretensão de competir com a avicultura 
industrial, mas sim preencher um nicho de mercado 
com produtos originados de um sistema alternativo de 
produção. E, assim, continuar atendendo 
satisfatoriamente aos consumidores que exigem uma 
alimentação mais natural [3].

Observando as significativas utilizações das 
ferramentas de marketing e o potencial do agronegócio 
brasileiro ao oferecer possibilidades tão comuns e tão 
pouco exploradas como a “galinha caipira”, é que 
surgiu a idéia de que talvez esta junção pudesse
constituir uma eficiente alternativa de agregação de 
valor à agricultura familiar. Com base nisso procedeu-
se com uma pesquisa que averiguasse respostas e 
trouxesse necessidades dos consumidores no que se 



refere à introdução de um novo produto no comércio de 
Garanhuns, a galinha caipira, propiciando um aumento 
na produção da agricultura familiar, gerando renda e ao 
mesmo tempo oferecendo um produto de forma 
diferenciada a população. 

Material e métodos

Foram aplicados dois questionários estruturados 
objetivando avaliar a aceitabilidade e as estratégias de 
marketing a serem utilizados para o lançamento de um 
novo produto agroalimentar no mercado de Garanhuns. 
Seguiu-se com a realização da estatística, onde foi 
utilizado o método estratificado para verificação da 
amostragem da população, e decidiu-se adotar um erro 
de 10%, aplicando deste modo, 100 questionários em 
três supermercados de médio e grande porte da cidade, 
escolhidos visando atingir o público consumidor destes 
locais, uma vez que estes apresentam, provavelmente, 
um maior poder aquisitivo.

Numa próxima etapa foi realizado um teste sensorial 
que tem como objetivo avaliar a aceitabilidade de 
produtos no mercado, pesquisando os gostos 
específicos e preferências de consumidores. Tal teste 
consiste em analisar características do produto, tais 
como paladar e textura, através da avaliação de um 
conjunto de provadores convidados. Com base nos 
resultados, é possível medir, avaliar e interpretar a 
percepção sensorial em relação ao produto. Utilizou-se
três amostras do produto, sendo duas do frango caipira 
normalmente encontrado em Garanhuns, ou seja, sem 
congelar, e uma amostra do produto que se busca 
analisar, o frango caipira congelado. Para elaboração 
das três amostras buscou-se realizar o preparo de 
ambas da mesma forma, para evitar que o modo de 
preparo influenciasse nos resultados. Após preparo, 
seguiram-se as entrevistas, onde cada provador recebia 
as três amostras, intercaladas com água, para retirar o 
sabor da anterior. Após, foi fornecido um questionário 
(tabela 3) onde avaliou-se a percepção do provador, o 
perguntando qual das amostras era diferente.

Resultados e Discussão

O primeiro questionário aplicado (Tabela 1) visava 
verificar a aceitabilidade do produto junto a população 
de Garanhuns. Analisando as respostas, verificando-se 
que a população de Garanhuns tem conhecimento do 
que é Galinha Caipira (96% dos entrevistados), sendo 
os principais locais de compra as Feiras Livres (66%) e 
a Criação Própria (14%). Vale ressaltar que a principal 
forma de aquisição do produto é vivo (79%), talvez 
justificado pela inexistência de abatedouros e a 
ausência do fornecimento deste na cidade. Devido a 
isso, grande parte da população está disposta a pagar 
um preço adicional (86%), para obter um produto com 
qualidade, higiene e praticidade (Figura 01).

 Verificada a aceitabilidade por parte da população 
partiu-se para a segunda etapa, onde se aplicou um 
segundo questionário (Tabela 2), observando-se agora 
a forma de apresentação do produto que mais agrada o 
possível consumidor, para a elaboração da estratégia de 
marketing a ser utilizada.

Aproximadamente 45% dos entrevistados, possíveis 
consumidores, afirmaram que preferem uma carne 
limpa, cortada e sem vísceras. Cerca de 75% dos 
entrevistados disse que a facilidade seria uma das 
principais vantagens desse produto (Figura 02).

A galinha caipira congelada, produto a ser 
desenvolvido como alternativa de agregação de valor à 
agricultura familiar, com base na pesquisa, deverá ser 
desenvolvida buscando atender a demanda dos 
supermercados e estabelecimentos de médio porte, uma 
vez que 46% dos entrevistados gostariam de encontrar 
esse produto no supermercado.

No que se refere ao teste sensorial, verificou-se que 
32% dos entrevistados não sentiram diferença entre as 
amostras oferecidas, enquanto que 29% perceberam 
uma pequena diferença na amostra de galinha caipira 
congelada, demonstrando a pouca influência nesses 
resultados. Importante ressaltar que o padrão do 
produto sugerido segue as normas de produção de um 
frango industrializado (frango de granja), ou seja, 
embalado, sem acúmulo de líquido na embalagem, 
padronização do modo de criação, atendendo os 
padrões de higiene, etc. Tornando-se, assim, um 
produto congelado que apresente uma maior 
durabilidade, sem perder o sabor e a textura que são 
peculiares, proporcionando ao consumidor uma maior 
segurança na hora da compra.

Com relação à embalagem, deverá ser planejada a 
fim de atender as normas e ao gosto do consumidor, 
usando-se plástico para sua elaboração e apresentando 
um processo de acordo com as normas de higiene 
recomendadas. Atentando-se à preferência dos 
consumidores por uma embalagem transparente (Figura
03), mostrando assim, a qualidade do produto, um 
design que proporcione cores e ilustrações chamativas 
fazendo da galinha caipira pronta um produto que fique 
no inconsciente das pessoas, e assim o reconheça na 
hora da compra.

Todo processo evidencia o quanto há possibilidades 
de que com pequenas ações de marketing, matérias-
primas abundantes na agricultura familiar, sobretudo na 
região do município de Garanhuns, possam ser 
trabalhadas, seguindo necessidades e apontamentos dos 
consumidores, constituindo assim um novo produto que 
agregue valor a produção e possibilite incremento na 
renda familiar, sem grandes investimentos.
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Tabela  1. Questionário aplicado aos consumidores.
1. Você sabe o que é galinha caipira ou capoeiras?

Sim              Não                 Mais ou menos



2. Você sabe o que é galinha caipira ou capoeiras?
Sim              Não                 Mais ou menos

3. Você já comeu galinha caipira? 
                   Sim               Não

4. Porque nunca consumiu? 
                  Costume            Difícil acesso             Outro

5. Gostou?
              Sim              Não

             Com que freqüência consome o produto?
           Diariamente                              Mensalmente  
           Semanalmente                          Esporadicamente

6. Quais os locais que costuma comprar ou consumir o produto?                       
                   Supermercado                         Mercearia          

                            Feira livre                               Criação própria      
                            Açougue                                 Outros    
7. Quando compra é vivo ou abatido?

                   Vivo                     Abatido
8. Estaria disposto a pagar um adicional no preço por esse produto?

                 Sim                         Não

Figura 1 – Aceitabilidade do produto

Tabela 2. Pesquisa de Marketing.

“PRODUTO”
01 – Quem é a pessoa que realiza a compra de Galinha Caipira ou Capoeira em 
sua residência? 

02 – Qual o valor médio de cada uma Galinha Caipira ou Capoeira?
03 - Qual o grau de  importância que o (a) sr(a) considera, com relação aos 
fatores abaixo relacionados,  na hora de comprar a Galinha Caipira ou 
Capoeira (notas de 1 a 5)? 

(    ) aparência (    ) durabilidade                             (    ) Preço
(    ) origem  (procedência) (    ) qualidade  

                                
04 – Em que situações você preferiria encontrar, para compra, uma Galinha 
Caipira ou Capoeira já pronta, proveniente de uma produção limpa, em 
substituição as Galinha Caipira ou Capoeira “in natura” para serem preparados 
em casa?

05 – No seu ponto de vista, quais as principais vantagens de se encontrar para 
o consumo Galinha Caipira ou Capoeira já processados, de forma e tamanhos 
padronizados, higienicamente embalados?

06 – E as desvantagens?
“EMBALAGEM”
01 – Que atrativos visuais chamam mais a sua atenção, e podem exercer certa 
influência em sua decisão de compra de produtos alimentícios já embalados?
(   ) Combinação de cores “vivas” (   ) Formato da embalagem (maior 
praticidade)
(   ) Tamanho da embalagem (   ) outros

02 -  Qual o grau de importância que você considera aos atributos abaixo com 
relação a sua análise de uma embalagem no ato da compra? (escala de 1 a 5)

(   ) beleza                       (   ) praticidade de manuseio ( ) economia de 
espaço
(   ) transparência para ver o produto      (   ) outros
“ PROMOÇÃO”
01 – Quais veículos de comunicação são mais acessíveis à sua rotina 
cotidiana?

(   ) TV local (   ) TV regional (   ) Jornais locais (   ) Jornais regionais
(   ) Rádio Local (   ) Revistas Locais    (   ) Panfletos        (   ) INTERNET
(   ) outros
“ PONTO, PRAÇA”
01 - Onde (em que estabelecimento) você gostaria de encontrar  este tipo de 
produto Galinha Caipira ou Capoeira ?
(`) supermercados          ( ) Mercearias
( ) Abatedouros              ( ) todos os relacionados
( )açougues                     ( ) NS/NR/NA

Figura 2: Principais vantagens do frango 
caipira congelado segundo a preferência 
do consumidor.
o.

Figura 3: Atribuição de notas (1 a 5) 
avaliando a importância  da transparência 
na embalagem. Figura 4: Embalagem do Frango 

Caipira Congelado.


