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Operação 
Carne Fraca: 
o dia seguinte     
Falhas em governança e compliance comprometeram 
a imagem de um dos setores mais importantes da 
economia brasileira. Passado o auge do escândalo, 
impõe-se a necessidade de corrigir rumos

A  
Índia possui o maior rebanho 
bovino do mundo, mas não 
o explora comercialmente. 
Essa fato coloca o Brasil na 

liderança dos rebanhos comerciais, 
com mais de 215 milhões de cabeças, 
segundo o IBGE. 

O mercado interno é o principal 
consumidor desse produto (38,6 
kg por habitante, ao ano), e apenas 
20% (cerca 1,5 milhão de tonelada) 
destinam-se às exportações. Estas 
encerraram 2016 com faturamento 
de US$ 5,5 bilhões e responderam 

André Luiz Monaretti, sócio-líder de Agronegócio da KPMG no Brasil

rafael Klug, sócio da KPMG do Brasil 

por aproximadamente 3% das 
exportações brasileiras, 6% do 
PIB nacional e 30% do PIB do 
agronegócio, com um movimento 
superior a R$ 400 bilhões.

Além da seu peso econômico, a 
pecuária bovina também é sinônimo 
de desenvolvimento tecnológico, 
pois foi um dos setores que mais 
se modernizaram nos últimos anos. 
Seu efetivo praticamente dobrou nas 
últimas quatro décadas, enquanto a 
área de pastagens avançou pouco e 
até se retraiu, em algumas regiões. 
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Traduzindo em números, entre 
1990 e hoje, a área ocupada com 
pastagens caiu de 188 milhões para 
167 milhões de hectares, ao mesmo 
tempo em que o rebanho aumentou 
em 70 milhões de cabeças.

A comparação entre esses dados 
– produção X crescimento das áreas 
de pastagem – indica um grande 
salto em produtividade. Hoje, nosso 
custo de produção é inferior ao de 
nossos principais concorrentes, 
tais como Austrália, Nova Zelândia, 
Canadá, Uruguai e Argentina. 

Não é só no campo que o setor 
brasileiro de carnes tem força e 
passa por aprimoramento constante. 
Todo o setor de beneficiamento do 
produto, desde o transporte e abate 
do gado até a efetiva transformação 
da matéria-prima em mercadorias 
dos mais variados tipos, obedece a 
uma legislação moderna e rigorosa.

Mesmo assim, quando a Polícia 
Federal deflagrou a Operação 
Carne Fraca, o Brasil e o mundo 
descobriram, estarrecidos, que 
alguns estabelecimentos valiam-
se de substâncias cancerígenas 
para maquiar o aspecto físico de 
alimentos vencidos e estragados 
e que materiais impróprios para 

Ao observarmos o ocorrido, fica 
muito claro que aspectos primários 
de uma boa governança corporativa 
não foram seguidos por essas 
empresas, o que ocasionou uma 
crise de imagem gigantesca, que 
atingiu todo o setor. Ressaltamos 
que o papel da governança é muito 
maior que o de simplesmente 
cumprir com exigências do governo, 
pois ela se presta, sobretudo, a 
preservar a empresa, a marca e a 
relação dela com o público. 

Controles existem e são 
seguidos

Ao analisarmos toda a cadeia 
produtiva, vemos que as empresas 
brasileiras do setor seguem 
inúmeras normas de controle 
zootécnico para garantir a qualidade 
do produto. 

As boas práticas se iniciam com 
melhoramento genético, passam por 
pastagem, sanidade animal, nutrição 
e chegam à rastreabilidade. Todas 
essas etapas acontecem apenas 
na propriedade rural. Após essa 
primeira fase, já na agroindústria, 
ainda existem controles de qualidade 
reconhecidos mundialmente no que 
diz respeito ao transporte, abate, 

Todo o setor de 
beneficiamento do
produto, desde o 
transporte e abate 
do gado até a 
transformação
da matéria-prima 
em mercadorias, 
obedece a uma 
legislação moderna 
e rigorosa

Rafael Klug, sócio da KPMG do Brasil 
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consumo eram adicionados em 
lotes de frango, dentre outras 
irregularidades. 

As denúncias impactaram todo 
o setor, gerando também reflexos 
na economia nacional. De acordo 
com pesquisa do Datafolha, 30% 
dos paulistanos que comem carne 
disseram ter reduzido o consumo 
do alimento após a divulgação da 
operação Carne Fraca.  

RESTAURANTE
MERCADO
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processamento e distribuição para 
comercialização.  

Além disso, a lei que rege 
a fiscalização de produtos de 
origem animal exige, para que 
as mercadorias possam ser 
comercializadas e exportadas, 
a certificação SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), que é obtida 
mediante o cumprimento de uma 
série de requisitos técnicos e de 
higiene. Dentre os parâmetros, 
inclui-se a vistoria regular de todo o 
processo, feita por fiscais que ficam 
alocados nos frigoríficos. Esses 
profissionais acompanham etapas 
como o abate e o processamento. 
Entretanto, a fiscalização não se 
dá apenas na esfera federal. Há 
ainda os Serviços de Inspeção 
Estaduais (SIEs) e os Serviços 
de Inspeção Municipais (SIMs), 
exigidos para a comercialização das 
carnes nos estados e municípios, 
respectivamente.

 Diante do exposto, vale 
perguntar: se o setor de agronegócio 
possui inúmeras práticas, o que 
aconteceu para gerar essa crise? A 

resposta é simples: a falta de uma 
boa governança em determinados 
frigoríficos foi fundamental para 
que controles internos não fossem 
seguidos.  

Comitês de auditoria
Pesquisa realizada pelo ACI 

Institute, em parceria com o Board 
Leadership Center da KPMG, 
indicou que, no Brasil, apenas 
9% dos comitês de auditoria – 
que têm como responsabilidade 
principal supervisionar a gestão 
e os processos internos -- 
consideram maduro e robusto o 
sistema de gerenciamento de risco 
implantado em suas empresas. 
Quando observamos os dados 
mundialmente, há um aumento no 
percentual, chegando a 38%. 

Esse cenário se torna mais 
preocupante quando 42% dos 
pesquisados informam que o 
sistema de gerenciamento de 
riscos existe, mas requer melhorias 
substanciais (essa sensação foi 
relatada por 48% dos integrantes 
de comitês de auditoria brasileiros 

– e, destes 37% informaram que 
ele ainda se encontra em fase de 
desenvolvimento. 

A operação realizada pela Polícia 
Federal escancarou falhas graves, 
que não poderiam ocorrer jamais. Às 
empresas do setor cabe fazer desse 
limão uma limonada, investindo 
seriamente em governança, 
compliance, boas práticas. Da 
mesma forma que a divulgação de 
maus procedimentos impactou as 
empresas, todo o setor de atuação 
e a própria população, a correção 
de rumos se refletirá em bons 
resultados futuros. Em um cenário 
global de instabilidades econômica, 
política e financeira, o maior desafio 
dos líderes empresariais tem 
sido se manterem competitivos e 
inovadores, sem deixar de tomar 
decisões estratégicas, que incluem 
boas práticas de governança, e 
conduzir os negócios de modo 
sustentável. A pecuária brasileira, em 
sua imensa maioria, tem feito isso – 
e aos players que saíram de sintonia 
só restam dois caminhos: abandonar 
o setor ou aderir às boas práticas.n
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