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RESUMO 

O agronegócio é um setor relevante colaborando para garantir a vantagem 

competitiva no Brasil, devido às condições naturais e tecnológicas das empresas 

industriais frigoríficas, participando ativamente da economia brasileira. Procura-se nesta 

pesquisa reconhecer as transparências éticas das empresas industriais frigoríficas na 

vida das pessoas. O setor alimentício tem a responsabilidade de produzir e distribuir 

produtos na mesa dos consumidores com segurança e qualidade, pois estão 

diretamente alimentando vidas. O objetivo é identificar a transparência na atuação dos 

serviços prestados pelas fiscalizações e suas responsabilidades quanto a 

competências, éticas, sociais e econômicas envolvidas nas atividades de fiscalizar as 

indústrias de alimentos no Brasil. A presente pesquisa terá como estudo a “Operação 

Carne Fraca” ocorrida nas empresas da JBS. 

Palavras chave: Carne Fraca. Fiscalizações. Responsabilidades. 

INTRODUÇÃO 

Procura-se nesta pesquisa evidenciar as responsabilidades e suas 

conseqüências das ações de profissionais e dos órgãos fiscalizadores no propósito de 

investigar como deve ser os trabalhos das fiscalizações dos produtos produzidos e 

ofertados nas indústrias frigoríficas Brasileira de atitudes legais, éticas, sociais e de 

sustentabilidade moral tendo como foco principal do estudo a chamada Operação 

Carne Fraca ocorridas nas empresas da JBS - José Batista Sobrinho o nome completo 

do criado da Friboi, uma empresa Brasileira de Goiás fundada em 1953 e tornou-se 

uma das maiores indústrias de alimentos agregando várias marcas. 

A JBS também e a maior empresa de proteína animal e a segunda maior 

empresa de alimentos do mundo. Com relação ao mercado externo, as exportações da 

JBS abrangem uma grande diversidade geográfica e atingem a mais de 150 países, o 

que permite à companhia reduzir a exposição a mercados individuais ao mesmo tempo 

em que tem acesso a todos os mercados consumidores. 



A sociedade deve ter interesse de como os produtos são fiscalizados para 

certificar as responsabilidades desta função dentro do processo produtivo das 

empresas industriais no ramo de alimentos. 

A saúde dos consumidores deve ser inserida nas práticas das empresas de 

alimentos, e fazer presente nos processos de tomada de decisões de toda a hierarquia 

da empresa. 

Segundo, Adolfo Vasquez "Ética é a teoria ou ciência do comportamento 

moral dos homens em sociedade". Portanto, o comportamento ético tem prevalecer nas 

decisões empresariais. 

A ética nas governanças das corporações deve ser a principal meta a ser 

seguida na prática do dia a dia. Não apenas presentes nos relatórios gerados pelas 

empresas seja ele financeiros ou não financeiros. 

Atuação das fiscalizações deve averiguar e assegurar as ações exercidas 

nas governanças corporativas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Analisar as práticas e atividades éticas relacionadas nas atribuições de 

competências das ações de fiscalização das pessoas e órgãos encarregados em cuidar 

da qualidade dos serviços e produtos produzidos e ofertados para os consumidores 

brasileiros das indústrias frigoríficas envolvidas na Operação Carne Fraca, ocorrida nas 

empresas JBS. 

 

Objetivo Específico: 



Observar os processos de fabricação das indústrias frigoríficas brasileira, 

reconhecerem a relevância do papel de fiscalizar e inibir os atos ilícitos e antiéticos que 

podem prejudicar toda a cadeia produtiva e a saúde dos consumidores. 

 

METODOLOGIA 

O método de pesquisa aplicado no presente estudo é evidenciado como 

pesquisas de artigos bibliográficos e explicativos, pois: “Segundo Gil “(2002, p.38), a 

pesquisa explicativa tem como objetivo básico a identificação dos fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência de um fenômeno”“. É o tipo de 

pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, pois tenta explicar a razão 

e as relações de causa e efeito dos fenômenos. Também embasadas em referenciais 

bibliográficos relacionadas, legislações pertinentes, manuais, pesquisas em sites da 

web, reportagens dos canais de comunicações, artigos relacionados. 

DESENVOLVIMENTO. 

 O Brasil infelizmente foi flagrado por atitudes ilícitas. Um fato marcante 

observado, que foi a forma, como a operação carne fraca foi divulgado. Esperava-se 

uma comunicação mais focada também no esquema de ‘corrupção política’, não 

apenas na qualidade da carne ocorrida nas empresas da JBS. Conforme divulgação 

pelos canais de comunicação em, 17/03/2017 tudo começou com uma denuncia de um 

Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Paraná. Após dois anos de investigações. 

Identificados casos pontuais de carnes comercializada fora da data de validade, 

degradadas e contaminadas. De um total de 4837 unidades frigoríficas do Brasil, 21 

apresentaram irregularidades e três foram interditadas. De 11.000 fiscais e agentes de 

inspeção agropecuários, 33 foram afastados por possível envolvimento com ganhos 

ilícitos.  

A operação carne fraca identificada pela policia federal brasileira evidenciou 

fragilidades e irregularidades gravíssimas na prestação de serviços de fiscalizações 



através de seus órgãos competentes que exerce uma responsabilidade de ética. O 

comprometimento desta pesquisa visa contribuir para uma reflexão que as empresas 

devem gerar produtos de qualidade que atenda as necessidades dos consumidores. E 

por tanto as responsabilidades sociais tem o objetivo da pesquisa é identificar a 

importância da transparência dos mecanismos de fiscalizações em todos os processos 

de produção para garantir o bem estar e a ética refletindo os impactos desta operação 

no cenário mundial 

Segundo informações os relatórios financeiros e não financeiros do ano 

2016. Pelos dados da JBS, observa-se que ela representa é de suma importância para 

economia Brasileira e Mundial.   Segundo os dados apresentado nos relatórios 

contábeis de 2016: EBITDA por unidade de negócio (em participação %) Unidade de 

negócios % JBS USA Carne Bovina 13,4% JBS USA Carne Suína 19,5% JBS USA 

Carne de Frango 29,9% JBS Mercosul 16,1% Seara 15,1% JBS Europa 5,9%. 

A JBS conta com uma equipe de gestores experiente e com 

conhecimento de mercado, portanto focada no aumento da eficiência das operações.  

Informações não financeiras extraídas do código de ética da JBS entre 

outras: 1- Saúde e Segurança Assegurar a segurança e preservar a saúde dos 

colaboradores, além de uma obrigação legal, é principalmente um compromisso da 

JBS, uma empresa que tem como bem maior o seu capital humano.  2-Sustentabilidade 

é um compromisso da JBS, por isso, a Companhia respeita os direitos humanos nas 

suas relações, cumpre com as legislações e normas legais vigentes pela proteção dos 

recursos naturais nas suas atividades e na sua cadeia de valor. 

            Embora relevante às informações apresentadas nos relatórios 

financeiros e não financeiros da JBS não foi suficiente na prática impedir atitudes não 

condizentes com os propósitos da empresas como os ocorridos no Brasil, à chamada 

operação carne fraca, ouve falhas também na comunicação durante os frigoríficos que 

foram investigados, gerando um problema sistêmico em todos os mercados produtivos 

de carne brasileira.                                                                                                                                                             



 É preciso cobrar rigorosamente dessas empresas envolvidas e quaisquer 

que desejem ingressar nesse ramo de alimentos, a qualidade e segurança do 

consumidor acreditamos na importância das fiscalizações brasileiras, com leis rígidas e 

punições mais severas (que tais não sejam apresentadas em propagadas de certo a ser 

enganosas a respeito de sua qualidade); mas como fazer isto em um país cuja 

”empresas visam apenas o lucro”, embora a ordem seja agregar valores em todos os 

processos e que o lucro é conseqüência natural, sem enxergar os malefícios causados 

por suas      irresponsabilidades na produção dos alimentos.  

 

A figura 1: Apresentam-se as projeções da FAO sigla do inglês (Food and 

Agriculture Organization) é uma agência das Nações Unidas que conduz esforços 

internacionais para erradicar a fome. Em alguns dos principais países consumidores 

e produtores mundiais de proteína animal 

 

 Figura 1; http://sociedadepublica.com.br/carne-e-fraca/ 

Observa-se a perspectivas segundo Gustavo Chianca, representante 

assistente da FAO no Brasil. Agrícolas 2014-2023, divulgado em Roma, 75% da 

produção agropecuária adicional a ser consumida no mundo serão supridas por países 

da Ásia e da América Latina. Maior exportador de carne bovina e de aves, o Brasil está 

no lugar mais garantido dos compradores internacionais. Portanto, a responsabilidade 



das fiscalizações será de relevância para garantir produtos de qualidade que garanta a 

credibilidade e a saúde dos consumidores nacionais e internacionais. E atitudes ilícitas 

como a da operação carne fraca não deverão mais acontecer e a fiscalização tem que 

exercer procedimentos adequados que possa trazer tranqüilidade e garantir a imagem 

do país. 

 

 

RESULTADO  

           O Brasil levou anos para remover a desconfiança de autoridades 

sanitárias de outros países e disputar o mercado global de carnes e exportações, em 

tão poucos dias foi capaz de derrubar seu conceito. Com base nesse estudo chegamos 

à conclusão que a fiscalização brasileira foi cúmplice e irresponsáveis nas falhas 

administrativas dos frigoríficos e gerou uma grande crise econômica, prejudicando o 

país nas exportações desprestigiando a imagem da população brasileira e do país, sem 

levar em consideração que nosso país é um dos maiores produtores de alimentos do 

mundo.  

Na operação carne fraca ficou evidente que o esquema envolvendo propina 

e funcionários do Ministério da Agricultura, que teriam liberado carnes para venda sem 

passar pela devida fiscalização frigorífica. A pesquisa revela os profissionais quando 

não exercem suas competências éticas colocando-se os interesses particulares acima 

dos interesses maiores dos consumidores, acarreta prejuízos sem precedentes para o 

coletivo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



A operação carne fraca provocou uma preocupação que afetou as relações 

comerciais, acarretando prejuízo na imagem do país e da empresa envolvida colocando 

em dúvidas a credibilidade para investir no País, reduzindo ainda a venda tanto no 

mercado interno de carnes, houve barragens nas exportações. Conseqüências que 

deveria ser sido evitada se á ética prevalecesse nas ações dos profissionais que são 

pagos para cuidar da segurança dos produtos que são colocados à disposição dos 

consumidores. 

Os órgãos fiscalizadores devem agir de forma transparente e ética 

profissional, com os preceitos da lei para garantir a tranqüilidade das pessoas que 

consomem os produtos produzidos por essas empresas.  

A apuração destes casos deve ser rápida, rigorosa e transparente, 

promovendo vai menos danos à imagem, reputação e credibilidade dos alimentos 

produzidos no nosso país, principalmente dos produtos consumidos pelos 

consumidores como: carnes bovinas, frangos e suínas. 

Apresentam-se os responsáveis pela fiscalização de produtos alimentícios no 

Brasil: 1-Anvisa agência nacional de vigilância Sanitária e outros reguladores e 

fiscalizadores desta operação, entre as diversas fiscalização e inspeção, 2- Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), executa o Plano Nacional de 

Controle de Resíduos e Contaminantes 3- (PNCRC) através da Secretaria de Defesa 

Agropecuária. Nos produtos de ativos biológicos de essência animal são analisadas, 

periodicamente, amostras representativas de carnes (bovina ave e suína). Estes 

mecanismos de controle através dos órgãos competentes de fiscalização existem e 

analisam, periodicamente, amostras de produtos ativos biológicos de origem animal 

(carne bovina, suína e aves) devendo exercer com eficiência e eficácia para segurança 

da saúde pública da sociedade. 

Atuação de qualidade das fiscalizações no exercício de suas ações implica 

nas competências e preceitos éticos a serem realizados de forma oficiais nos 

laboratórios credenciados. Assegurando a tranqüilidade dos consumidores e 

contribuindo com a Imagem da Governança Corporativa.  Fiscalização atua em 



estabelecimentos de acordo com as normas. Que de fato sejam cumpridas estas 

competências, com objetivos de assegurar o comprometimento pelo bem maior que é a 

vida Humana, transferindo para sociedade produtos confiáveis e sustentáveis com 

qualidade. Todos nós devemos exercer procedimentos de fiscal para uma sociedade 

mais justa, ética e competente. 

Por tudo que foi descritivo o trabalho validou a situação problema, pois o 

papel das fiscalizações tem poder relevante na atuação das práticas exercidas nas 

empresas de alimentos. Portanto, devendo agir de forma isenta dos seus interesses 

particulares e de forma ética, competente, social promovendo e garantindo de que 

situações ocorridas na operação “carne fraca” não façam parte do cenário de notícias 

de práticas antiéticas no Brasil promovendo a tranqüilidade sustentável dos serviços, 

produtos ofertados para toda sociedade. 
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