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Na opinião do executivo, o fim do PIS/Cofins na carne bovina diminuirá os abates clandestinos, 
atraindo para o setor empresas que não entravam no negócio por não conseguir competir com 
os sonegadores. 
 
Quais são os impactos da desoneração de PIS/Cofins na cadeia da carne bovina? 
 
O primeiro é a igualdade de tratamento para todas as empresas do setor. Antes, só os 
frigoríficos exportadores não pagavam o PIS/Cofins. Agora haverá uma situação equilibrada, 
principalmente na aquisição de bois e na venda de carne. Tendo mais fôlego, os pequenos 
frigoríficos podem transferir parte desse benefício aos pecuaristas,, porque é importante que o 
rebanho cresça. Mas acredito que o próprio pecuarista não vai aceitar uma concentração 
exagerada do mercado, e vai dar prioridade ao pequeno frigorífico para manter um equilíbrio 
do mercado. O segundo reflexo é na formalização dos abates. 
 
Qual é o peso dos abates clandestinos hoje? 
 
Entre 30% e 40% dos abates são clandestinos hoje, porque o peso do PIS/Cofins é grande. A 
alíquota é 9,25%, mas há um crédito presumido de 60% e as empresas pagam na média 
4,5%. Um frigorífico de pequeno para médio porte, que abate 300 bois por dia, paga R$ 450 
mil por mês e não consegue repassar isso para os seus preços. Enquanto os grandes do setor 
quebram por motivos de mercado, os pequenos quebram por não conseguir pagar seus 
impostos. 
 
Como a formalização pode refletir no mercado? 
 
A formalização do setor vai dar origem a uma outra pecuária, com o estímulo à entrada de 
cooperativas e outras empresas na produção de carne bovina. O que acontece é que muitas 
companhias, como Sadia e Perdigão, não entravam forte no negócio porque não conseguiriam 
concorrer com a informalidade e com a sonegação. A partir do momento em que não há mais o 
que se sonegar, o setor fica mais atraente. Além disso, a formalização dos abates vai resultar 
em maior fiscalização dos abates, o que pode trazer reflexo na saúde pública. Um frigorífico 
que abatia clandestinamente não se submetia aos serviços de inspeção sanitária. Agora, 
muitos deles podem passar a ser fiscalizados.  
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