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RESUMO: O resumo expandido se trata dos problemas da informalidade da carne bovina, onde os
próprios pecuaristas se recusam a trabalhar na legalidade para trabalhar de maneira clandestina e
assim obter mais lucros, logo que na forma legal de trabalho esse lucro quase não existi, não
compensando a atividade executada.Devido à constante variação da economia e as significantes
transições das leis fiscais que vem se aprimorando com o intuito de obter um sistema fechado de
controle que consiga monitorar e acompanhar em tempo real todos os tramites de impostos, se faz
relevante pesquisar sobre a cultura de alguns ramos de atividade em especial a pecuária sendo um
sistema de origem familiar e pouco sistematizado, o que dificulta até a profissionalização de pessoas
no ramo de assessoria para exclusividade neste setor, tendo em vista que o contribuinte final, no
caso, o próprio pecuarista ou produtor se recusa a trabalhar de forma correta onde acredita não obter
o retorno necessário para estimulo de contribuição.O presente resumo expandido tem como objetivo
geral levantar informações sobre os problemas da informalidade da carne bovina, buscando revelar o
que favorece a existência desses problemas através dos objetivos específicos que são: conhecer os
problemas da informalidade da carne bovina e identificar os motivos que leva a informalidade da
carne bovina.O resumo expandido apresentado tem a finalidade de responder problemas propostos
sobre a informalidade da carne bovina. Será realizada a análise bibliográfica e o estudo de campo na
região.A forma de coleta de dados escolhida foi a entrevista, pois Triviños (1987, p. 152) afirma que a
entrevista “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a
compreensão de sua totalidade [...]”. O resumo expandido será apresentado em forma de estudo de
caso. E como maneira de expor e discutir os resultados obtidos será utilizado banner expositivo.
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RESUMO 

 

 O resumo expandido se trata dos problemas da informalidade da carne bovina, onde 

os próprios pecuaristas se recusam a trabalhar na legalidade para trabalhar de maneira 

clandestina e assim obter mais lucros, logo que na forma legal de trabalho esse lucro quase 

não existi, não compensando a atividade executada. 

 

Palavras-chave: Bovinocultura, informalidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Devido à constante variação da economia e as significantes transições das leis 

fiscais que vem se aprimorando com o intuito de obter um sistema fechado de controle que 

consiga monitorar e acompanhar em tempo real todos os tramites de impostos, se faz 

relevante pesquisar sobre a cultura de alguns ramos de atividade em especial a pecuária 

sendo um sistema de origem familiar e pouco sistematizado, o que dificulta até a 

profissionalização de pessoas no ramo de assessoria para exclusividade neste setor, tendo 

em vista que o contribuinte final, no caso, o próprio pecuarista ou produtor se recusa a 

trabalhar de forma correta onde acredita não obter o retorno necessário para estimulo de 

contribuição.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Levantar informações sobre os problemas da informalidade da carne bovina 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conhecer os problemas da informalidade da carne bovina; 

Identificar os motivos que leva a informalidade da carne bovina. 

  

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO  

 

O resumo expandido apresentado tem a finalidade de responder problemas 

propostos sobre a informalidade da carne bovina. Será realizada a análise bibliográfica e o 

estudo de campo na região. 

 A forma de coleta de dados escolhida foi a entrevista, pois Triviños (1987, p. 152) 

afirma que a entrevista “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas 
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também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]”. O resumo expandido será 

apresentado em forma de estudo de caso. E como maneira de expor e discutir os resultados 

obtidos será utilizado banner expositivo.  

Percebe-se na atualidade que a informalidade representa uma forte barreira que 

impede o desenvolvimento e crescimento do agronegócio brasileiro. Embora atuante na 

economia do país as práticas ilícitas de mercado é um problema grave no setor rural.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rebanho bovino 

chegou em 2014 a 212,3 milhões de cabeças correspondentes a uma diferença de 569 mil 

em relação a 2013, que em virtude disso o Brasil ficou em segundo colocado perdendo 

apenas para a Índia, sendo então a região Centro Oeste a principal produtora, responsável 

por 33,5% do gado bovino nacional, sendo representada por dados da pesquisa Produção 

da Pecuária Municipal (PPM) 2014.  

Como já citado anteriormente a quantidade do rebanho subdividido em diversas 

propriedades, no extenso território do centro oeste, representados por pequenos e grandes 

produtores leva a ter uma ideia de que essa informalidade tenha origem em grandes 

propriedades, que devido a hegemonia sobre os pequenos produtores utilizam destes 

métodos para continuar a ter um destaque no mercado. Mas Zuin et al. (2006) contrapões 

ao dizer que, o caminho para a informalidade geralmente tem início em propriedades 

menores, que são desprovidas de tecnologias como, melhoramento genético, vacinas, 

inseminação. 

Zuin et al. (2006) complementa ao afirmar que, o ponto de partida para a 

informalidade está relacionado a produção de animais inadequados para o abate em 

frigoríficos, que direcionam esses produtos a um público mais exigente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Já a algum tempo que a cadeia de produtividade da carne bovina, se caracteriza pela 

dificuldade da obtenção de dados seguros e confiáveis com relação à produção e o abate 

em virtude da expansão territorial e a clandestinidade que o setor apresenta. 

Pessanha (1991) vem ao encontro no que se refere ao dizer que, devido à 

quantidade e a variação tipológica, da expansão geográfica dos estabelecimentos 

informadores e da resistência dos empresários em expor dados fidedignos, o resultado das 

pesquisas não traz ao certo a real imagem econômica levantada. Percebe-se diante disso 

que as informações são distorcidas, devido à falta de compreensão dos próprios produtores 

talvez pelo medo das responsabilidades fiscais e sociais, sem perceber que isso pode tornar 

um ponto positivo ao analisar o mercado formal, interno e externo. 
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Além dos antes já relacionados, percebe-se também que os problemas gerados ou 

atribuídos a informalidade da carne bovina não estão diretamente ligados apenas aos 

produtores, mas também as condições que se encontra os municípios que deve contribuir 

com o trabalho de fiscalização adequada junto aos órgãos do governo, tendo amparo de 

subdivisões do próprio poder público, mas acontece que muitos municípios operam em 

condições precárias, ou seja, sem condições de acompanhar o abate de animais ou se quer 

inspecionar a qualidade da carne abatida contribuindo então com a informalidade. 

(PESSANHA, 1991; BHUR, 2004; ZUIN et al. 2006). 

Em decorrência dos travamentos, os produtores encontram como alternativa a venda 

direta para os consumidores e em algumas cidades assim como a comercialização de 

produtos diferenciados com valor agregado para ocupar divisão de mercado. (BHUR, 2004; 

WILKINSON, 2008). 

Devido ao crescimento acelerado deste ramo de negócio e a proporção conquistada 

em novos mercados, ganhou relevância internacional, pois a garantia de atuação nestes 

mercados impõe em regime de urgência enfrentar esta situação, deixando clara a 

impossibilidade de alguns pagar impostos e outros não. Portanto só torna-se possível visar o 

crescimento em base sólida se a junção das empresas ligadas ao ramo operar em 

conformidade com as leis.    (EXAME, 2006). 

Podemos destacar como fator impeditivo que auxilia a proporcionar tal informalidade, 

a carga tributária brasileira que sobrepõe os concorrentes do mesmo seguimento, como os 

Estados Unidos e Argentina impulsionando a informalidade e travando as empresas legais. 

Onde “cada vez que os impostos sobem, cresce nossa desvantagem em relação ao 

produtor informal” segundo Luiz Murat, diretor de relações com investidores da Sadia. 

(EXAME, 2006). 

Identifica-se também que além de fatores antes já expostos, mais uma consequência 

da informalidade, problemas de ordem econômica como não arrecadação de tributos, 

proporcionando concorrência desleal, gerando custos ao sistema público de saúde no 

tratamento de pessoas doentes, em consequência do consumo de produtos sem inspeção 

que foram abatidos ou manuseados de forma incorreta devido à informalidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar dados sobre a informalidade da 

carne bovina no setor rural, durante a pesquisa foi realizada uma entrevista com alguns 

pecuaristas da região para melhor esclarecimento. Com os resultados obtidos, chega-se à 

conclusão que o principal fator que leva a informalidade da carne é o preço, pois para se 

trabalhar dentro da legalidade o custo é elevado, os impostos são altos e na informalidade a 
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exigência por parte dos consumidores é menor e para a carne informal ser comercializada 

em pequenos açougues ou mercearias questões como a higiene da carne e manuseio não é 

tão rígida como em frigoríficos. Entre outros motivos, a facilidade de venda e consumo dos 

produtos informais acaba tendo uma vantagem ao legalizado, produtores menores buscam 

alternativas de aumentar sua renda e acabam que trabalhar de forma informal para 

aumentar suas condições financeiras. 
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