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GERAÇÃO DE VALOR: um estudo no setor de transformação da cadeia 

produtiva da carne bovina 

1. RESUMO 

O trabalho tem como objetivo avaliar as características e a importância da geração 

de valor na cadeia produtiva de carne bovina no setor de transformação. A empresa 

estudada será Marfrig Frigoríficos Brasil (MFB) em Paranaíba-MS. É uma pesquisa 

qualitativa, sendo uma pesquisa descritiva com estudo de caso e pesquisa de 

campo. Os resultados preliminares indicam que o segmento processador (frigorífico) 

contribui significativamente para as construçãos do valor ao longo de toda a cadeia 

produtiva. Estudos apontam que esse segmento coordena a cadeia. 

2. INTRODUÇÃO 

A cadeia produtiva da carne bovina representa grande importância na economia do 

país. O Brasil, atualmente, é o segundo maior produtor de carne bovinal comercial e 

o primeiro em exportações. Nesse produto, assim como todos outros, são agregados 

valores a cada etapa da cadeia e, principalmente, nas últimas etapas do processo 

que os maiores valores são agregados. Com o desenvolvimento tecnológico da 

pecuária são necessárias cada vez mais especializações, gerando mais etapas 

dentro da cadeia produtiva, agregando, assim, um maior valor ao produto. Será 

discutido, no decorrer do trabalho, como é formado o valor em uma cadeia produtiva 

de carne bovina em suas diferentes etapas. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é avaliar as características e a importância da geração de 

valor na cadeia produtiva de carne bovina no setor de transformação (frigorífico). 

Para isso foram estipulados os seguintes objetivos específicos: a) Definir 

características que quantificam o valor agregado ao a carne bovina; b) Verificar 

quais são os fatores que influenciam a agregação de valor no setor de 

transformação da cadeia de carne bovina; c) Apresentar as etapas da cadeia de 

carne bovina e o valor agregado em cada uma delas. 

4. METODOLOGIA 
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A abordagem utilizada será qualitativa, pois, trata-se de um conjunto de técnicas 

interpretativas que procuram descrever/decodificar, visando atingir um entendimento 

profundo de uma situação, comportamentos de pessoas grupos ou empresas. O tipo 

de pesquisa utilizado neste artigo tende a ser de natureza básica, com objetivo 

descritivo, os procedimentos usados serão: o estudo de caso, com apoio de uma 

revisão bibliográfica, que será realizado na empresa Marfrig Frigoríficos Brasil (MFB) 

de Paranaíba-MS. Os dados serão coletados através de observação e de um 

questionário semiestruturado apresentado à empresa formulado sobre perguntas 

abertas. (COOPER; SCHINDLER, 2011; SILVERMAN, 2009). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Valor é a relação entre qualidade e preço pago pelo cliente. Com o cliente satisfeito 

a empresa consegue competitividade e favorece suas margens de lucro, 

conseguindo assim, reter clientes e garantir fatias de mercado (JACOBS; CHASE, 

2009). 

As operações são usadas para entregar valor para os clientes, que podem ser bens 

físicos e também serviços, como apoio vinculado a um bem físico, como exemplo a 

aquisição de um carro, com valor agregado que pode ser serviços prestados, neste 

caso, o valor provém do serviço agregado à compra do veículo (CORRÊA; 

CORRÊA, 2004). 

Reid e Sanders (2002) definem como agregar valor todo o processo produtivo 

utilizando assim a expressão “valor agregado” para diferenciar o valor final do 

produto e o valor da entrada. Quanto maior o valor agregado, mais produtiva a 

empresa é, em que uma das maneiras de se agregar valor é reduzir o custo das 

atividades do processo de transformação. 

Buainain e Batalha (2007) apresentam a cadeia de carne bovina é formada 

basicamente por 5 etapas: produtor de insumos, empresas rurais, industrias de 1ª e 

2ª transformações, comércio e consumidor final. 

O processo de agregação de valor na cadeia de carne bovina é complexo, pois são 

várias as etapas e em cada uma delas são agregados valores diferentes, e há, 

também uma agregação no produto como um todo, sendo que estudos constataram 
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que na etapa abates e desossa (geralmente realizada pelo frigorífico) é onde se 

agrega o maior valor sobre o produto (RIOS; PERES, BANDEIRA, 2002). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Eleita a melhor empresa de carne bovina do ano de 2012 pela revista Feed & Food – 

Sustentabilidade (dez-jan 2012) e há três anos instalada em Paranaíba-MS o 

frigorífico Marfrig visa oferecer ao mercado os produtos ideais, estreitando o laço 

entre o produtor e a indústria, com uma produção padronizada e certificada. 

Marfrig representa o terceiro componente da cadeia produtiva de carne bovina: 

segmento processador (o frigorífico) uma ponte entre o segmento produtor (o 

pecuarista) e o segmento distribuidor (supermercados, açougues, restaurantes, 

exportação, etc.) tanto interno quanto externo. Estudos iniciais indicam que nesta 

etapa (processamento) pode se perceber uma maior agregação de valor ao produto, 

comparado a outras etapas, não é o processo mais demorado, porem é o processo 

que pode envolver uma maior tecnologia e conhecimento específico. Na próxima 

etapa do trabalho poderá se alcançar resultados concretos. 
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