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Fim da cobrança de PIS/Cofins para a carne bovina no mercado interno tira vantagem 
tributária dos grandes grupos, que já eram isentos nas exportações 
 
No mesmo momento em que veem a maior onda de consolidação em seu setor, os pequenos 
frigoríficos nacionais ganham um sopro de competitividade. A partir de novembro, as 
operações com carne bovina no mercado interno serão isentas do pagamento do Programa de 
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 
 
A isenção vale para todos os frigoríficos, mas será especialmente importante para que os 
pequenos consigam competir melhor. Isso porque as grandes empresas de carne bovina 
usavam créditos tributários das exportações (que são isentas) para abater o PIS/Cofins das 
suas operações no mercado interno. "Nossa luta de mais de quatro anos foi para corrigir uma 
distorção tributária", diz Péricles Salazar, presidente da Associação Brasileira de Frigoríficos 
(Abrafrigo), que reúne as empresas do mercado doméstico. 
 
A isenção do PIS/Cofins representa uma economia média de 4,5% da receita bruta dos 
frigoríficos. Agora, a atividade do setor está quase que totalmente desonerada. Apenas alguns 
estados cobram o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e ainda assim 
com alíquotas perto de zero. 
 
Disputa por bois 
 
Junto com os pequenos frigoríficos, os pecuaristas também se animaram com a desoneração. 
"O setor frigorífico está mal, precisamos de gente mais sólida™ no mercado", diz Laucídio 
Coelho, tradicional criador do Mato Grosso do Sul. Para ele, os altos lucros recentes nas 
exportações de carne bovina criaram uma situação desigual no mercado interno de bois, que 
agora pode começar a ser corrigido. Como os exportadores recebiam preços mais altos pela 
carne e sem pagar o PIS/Cofins, eram praticamente imbatíveis para os grupos menores. 
 
Mas é cedo para ter certeza que os preços da arroba do boi vão subir por conta do PIS/Cofins. 
"São as tendências de mercado que vão definir se os preços da arroba vão subir ou se os 
preços da carne no varejo vão cair", diz a analista Lygia Pimentel, da Scot Consultoria, 
especializada em pecuária. 
 
De toda forma, o que o mercado espera é que os pequenos usem parte da margem adicionada 
pela isenção tributária para aumentar seu poder de competição. Um dos casos em que esse 
dinheiro a mais pode fazer a diferença é na disputa por bois em regiões com a presença de 
vários frigoríficos grandes. Nos momentos em que os gigantes tentarem pressionar para baixo 
o preço da arroba, por exemplo, os pequenos podem aproveitar para comprar mais bois e 
garantir matéria-prima por um prazo maior. 
 
Formalização 
 
Salazar, da Abrafrigo, espera ainda que a isenção de PIS/Cofins gere um processo de 
formalização. Segundo ele, 30% a 40% dos abates do país são informais. Agora, em estados 
como São Paulo e Paraná, onde o ICMS é zero, não há mais tributos diretos sobre a atividade, 
o que estimulará o aumento dos abates legalizados. "O boi sem nota existe tanto nos grandes 
quanto nos pequenos frigoríficos", diz Lygia, da Scot. 
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