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Resumo: O objetivo do trabalho é caracterizar a produção de novilho precoce produzida no 
estado de Mato Grosso do Sul em termos de produção, atendimento as expectativas dos 
clientes e em comparação ao bovino comum. Apesar da cadeia produtiva da carne bovina, 
em sua grande maioria, se apresentar descoordenada, há indícios de mudanças e ações que 
coordenem a cadeia de maneira a agregar mais valor ao produto carne. O novilho precoce 
pode ser visto como um fator preponderante para a coordenação da cadeia produtiva, pois a 
carne apresenta qualidade superior, diferenciação esta que pode ser aproveitada em toda a 
cadeia. A pesquisa, com dados secundários, se desenvolveu em dois momentos, o primeiro 
define o estado do Mato Grosso do Sul como competitivo e pioneiro nas ações voltadas para 
a produção de novilhos precoces (qualitativamente); o segundo apresenta dados que 
comparam a produção de bovinos comuns e de novilhos precoces sul-mato-grossenses 
(quantitativamente). A carne de novilho sul-mato-grossense se destaca em relação à 
produção, qualidade, peso e acabamento da carcaça em relação ao bovino comum. 
Palavras-chaves: Mato Grosso do Sul; Novilho Precoce; Qualidade; Produção. 

1. Introdução 

A bovinocultura de corte começa a vivenciar uma revolução tecnológica sem 
precedentes, isto ocorre devido à intensificação do uso do conhecimento técnico 
(informações) dentro da cadeia produtiva. Sua reestruturação caracteriza-se, principalmente, 
pelas mudanças nos conceitos e processos de produção, neste sentido tem ocorrido 
modificação em toda a exploração, seus objetivos, estrutura, métodos de produção e 
estratégias. O Brasil em 2005, segundo Pitombo (2006), tem um rebanho bovino de mais de 
195 milhões de cabeças, o abate anual é de aproximadamente 43 milhões de cabeças. A região 
Centro-Oeste possui o maior rebanho de bovinos do país, conta com cerca de 71.168.853 
cabeças de gado, o estado de Mato Grosso do Sul se destaca com mais de 24 milhões. 

A falta de coordenação que há na cadeia produtiva da carne bovina deixa de agregar 
valor aos produtos diferenciados de maior qualidade, como é o caso da carne do novilho 
precoce. O produtor pecuarista não vê benefícios (além de fiscais) para produzir este animal 
diferenciado, pois a carne bovina é comercizalizada como uma commodity. Desta forma o 
processo de segmentação da carne bovina e a diferenciação dos produtos passam a serem 
vistos como uma tendência que deve ser encarada pelos agentes da cadeia expandindo as 
alianças estratégicas de forma coordenada. Perosa (1999) adverte afirmando que muito ainda 
deve ser feito visando amenizar as assimetrias informacionais ao longo da cadeia produtiva, 
tanto no que diz respeito aos benefícios gerados e aos atributos desejados pelo consumidor 
final, como o próprio desconhecimento por parte destes em relação aos atributos de qualidade. 

O consumidor precisa ter acesso às informações sobre o produto carne para poder 
diferenciar qualidades, e então estar disposto a pagar mais, assim sendo, toda a cadeia ganha, 
desde o produtor que investiu na produção até o consumidor que adquire um produto de 
qualidade (ARAÚJO; PIATTO, 2000). 
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A busca pela diferenciação se dá por meio de qualidades intrínsecas do produto final, 
garantindo uma maior satisfação dos consumidores. A proposta de produção, processamento e 
distribuição de carne de novilho precoce surge como uma alternativa tecnicamente correta e 
economicamente viável, visando aumentar o valor agregado do produto, que apresenta 
características peculiares que a tornam um produto diferenciado e com qualidade superior 
(FERREIRA, BARCELLOS, 2005). 

O objetivo geral deste trabalho é caracterizar a produção de novilho precoce produzida 
no estado de Mato Grosso do Sul em termos de produção, atendimento as expectativas dos 
clientes e em comparação ao bovino comum. Para tanto, seguiu os objetivos específicos: 
apresentar o novilho precoce no contexto sul-mato-grossense; comparar a produtividade de 
novilhos precoces em alguns estados; expor dados do abate de bovinos em Mato Grosso do 
Sul; expor a evolução histórica do abate de novilhos precoces; comparar dados de abate entre 
os bovinos em geral e os dados dos bovinos no Programa Novilho Precoce. 

 

2. Cadeia Produtiva da Carne Bovina 
Os agentes da cadeia produtiva, no caso da carne bovina, são: produção de insumos, 

produtores de bovinos, abatedouros/frigoríficos e a rede de distribuição (atacado e varejo). A 
cadeia produtiva da pecuária de corte brasileira é uma das mais complexas em relação à 
estruturação e aos agentes envolvidos, exercendo ao longo da história e do desenvolvimento 
brasileiros uma ação essencial, abastecendo, especialmente os centros urbanos em formação 
nas diversas regiões do país (MICHELS; SPROESSER; MENDONÇA, 2001). 
 A pecuária de corte brasileira teve grande desenvolvimento no final da década de 
1960, com consolidação ao longo da década de 1970. O crescimento da pecuária, desde então, 
tem sido fundamentalmente quantitativo. A atenção para os aspectos qualitativos se consolida 
com a adequação dos padrões técnicos, que antes eram inexistentes (MARION, 1990). Pelo 
fato da pecuária de corte brasileira haver se estruturado para o mercado interno, sem muitas 
preocupações competitivas, apresenta-se relativamente desintegrada, distribuindo de forma 
desigual os dividendos obtidos por ganhos de produção e qualidade entre os agentes. 
 É evidente a descoordenação e desorganização na cadeia, o que retarda a adoção de 
novas tecnologias que permitam explorar a diversidade e a qualidade do que é produzido. A 
integração das informações, ao longo de todo o fluxo, é um dos aspectos estratégicos de 
eficiência importante para abastecer o mercado interno e externo, pois permitiria estimar a 
qualidade da carne produzida (SORIA, 2005).  

As empresas brasileiras, para se tornarem competitivas em busca de novos 
mercados emergentes, também têm passado, a partir dos anos 90, por uma 
reestruturação significativa. Embora a produtividade continue sendo fator crítico 
para manter a competitividade [...] desenvolver pesquisas de produtos novos que 
atendam a necessidades cada vez mais específicas e sofisticadas dos consumidores 
(MICHELS; SPROESSER; MENDONÇA, 2001, p.49). 

 Os consumidores têm se tornado mais exigente em relação aos alimentos em diversos 
fatores, em relação à carne bovina, além de equacionarem qualidade (maciez, coloração, 
gordura) e preço têm exigido também produtos saudáveis com controle de sanidade e 
vendidos em ambientes saudáveis. 

Com a globalização, a indústria de carne bovina exige padrões internacionais para o 
desenvolvimento, além de facilitar a comunicação entre os compradores e 
vendedores. Um dos grandes obstáculos para o crescimento das exportações de 
carne bovina brasileira é a falta de cortes unificados e a ignorância da nomenclatura 
comparativa no mercado internacional (YOKOO; ARAÚJO; SAINZ; ROCHA, 
2003).   

 A carne bovina, de acordo com Bonjour, Figueiredo e Campos (2003), possui algumas 
características, ou atributos de qualidade, que são mais desejados pelos consumidores, estes 
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atributos transparecerem que a maciez, o aspecto físico e a cor, para os consumidores 
brasileiros, são atributos altamente desejáveis. Estas características são definidas pela 
conformação estrutural do produto, portanto, são atributos de qualidade que podem 
caracterizar uma diferenciação real ou física. Verifica-se que no Brasil que os consumidores 
estão propensos a pagar 1,2% a mais na aquisição de um produto cárneo derivado de boi 
semiconfinado; 15% na aquisição de produtos provenientes de boi orgânico; 6,2% para 
produtos de boi confinado e 3,7% para o chamado boi verde. 

A estratificação do mercado da carne bovina pode ser vantajosa à bovinocultura 
brasileira, permitindo atender a partir de um mesmo produto diversos clientes com 
hábitos alimentares diferenciados, mas este é um processo que depende 
primeiramente de informações que auxiliem na caracterização do produto nacional 
(SORIA, 2005, p.14). 

 O autor afirma ainda que a falta de transparência entre o produtor e a agroindústria 
frigorífica, além da dificuldade de se estabelecer interesses comum nos segmentos da cadeia, 
retardam avanços no processo de comercialização que permitiria atender com eficiência as 
crescentes demandas dos clientes de carne brasileira.  

  

3. Programa de Novilho Precoce 
 As primeiras idéias sobre a produção de novilho precoce visavam aumentar a 
produtividade da pecuária e até agregar valor à carne que seria comercializada em separado. 
Em agosto de 1977 foi criada a ABNP – Associação Brasileira do Novilho Precoce. Bem mais 
tarde, por volta de 1992, começam a surgir associações e núcleos de novilho precoce e os 
governos de vários estados passaram a conceder devolução escalonada do Imposto de 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos pecuaristas, nos demais estados, para 
fomentar a produção de bovinos jovens (FELÍCIO, 2001). A idade de abate dos animais é um 
índice zootécnico de extrema valia aos sistemas produtivos por estar ligado à eficiência 
econômica das propriedades rurais e a qualidade do produto final (SORIA, 2005). 
 Segundo Almeida (1998), os pioneiros, no Programa Novilho Precoce, foram os 
estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, que em conjunto abateram, em 1995, 
147,2 mil de novilhos precoces; em 1996, entram os estados da Bahia, Paraná e Rio Grande 
do Sul e o total de animais abatidos é de 533,8 mil; em 1997 entra o estado de Tocantins e os 
abates de novilhos precoces atingem um milhão de cabeças. Em 1998 entram São Paulo, 
Minas Gerais e Espírito Santo, porém, pouco tempo depois, os estados reduziram 
drasticamente as taxas do ICMS do boi e o programa perdeu fôlego em algumas regiões.  
 O peso de abate, para uma mesma idade, é um indicativo da eficiência produtiva do 
pecuarista, tal eficiência produtiva, considerada no fim do fluxo pela a análise do binômio 
idade-peso, depende da integração de múltiplos fatores, políticos, econômicos, 
administrativos, de infra-estrutura, tecnológicos, científicos e culturais (MÜLLER, 1987). 
Dentre os critérios para produção de carne consistentemente macia, a idade de abate e a 
gordura de cobertura são fatores fundamentais ao processo produtivo. Entre as recomendações 
para se reduzir à variação da maciez, estaria a limitação da idade de abate em 30 meses. O 
predomínio de animais adultos compromete a qualidade da carne produzida, pois à medida 
que os animais envelhecem ocorre o amadurecimento do tecido conjuntivo favorecendo a 
produção de carne dura. (SORIA, 2005). 
 Para a determinação da idade dos animais é preciso a organização da produção nas 
fazendas em relação às questões estruturais, operacionais e técnicas em todos os 
procedimentos que culminam com a tipificação das carcaças nos matadouros (ALMEIDA, 
1998). A maior parte do desenvolvimento da musculatura do animal com a cessação do 
crescimento ósseo ocorre na puberdade, quando o animal atinge a fase adulta o acréscimo de 
massa muscular é nulo e o ganho de peso passa a ser composto apenas por gordura. O 
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máximo de músculos e o mínimo de ossos com quantidade adequada de gordura são as 
características almejadas nas carcaças bovinas, a qualidade da carcaça relaciona-se 
diretamente com aspectos de qualidade da carne bovina (SORIA, 2005). O ideal é que os 
animais fossem abatidos quando o aumento do seu peso deixasse de compensar gastos 
adicionais como alimentação, manejo e prevenção de doenças infecto-contagiosas e 
parasitárias e fosse garantida, uma boa qualidade para a carne (ALMEIDA, 1998). 
 Animais jovens são os bovinos com até quatro dentes. A determinação da idade 
cronológica dentária permite apenas uma estimativa da idade no animal. Nos zebuínos o 
processo de substituição dos incisivos caducos inicia-se aos 28 meses tornando-se dois dentes, 
e aos 35 meses tornam-se quatro dentes, neste momento consideram animais adultos (SORIA, 
2005). Para participar do Programa de Novilho Precoce é exigido do pecuarista que entregue 
animais dentro dos seguintes atributos: animais com idade em 13 e 30 meses e peso mínimo 
de 225kg (14@) para machos e 180kg (12@) para fêmeas, além dos animais estarem dentro 
dos padrões sanitários exigidos pela lei. 

Talvez o principal problema para um maior desenvolvimento das alianças seja o 
pouco incentivo ao produtor. Este não tem por que produzir um animal diferenciado 
se na prática não há tipificação de animais, carcaças ou carnes ofertadas ao 
consumidor. A carne ainda é uma “commodity”. [...] É necessário que o consumidor 
tenha informações suficientes para entender que o produto carne pode ter diferentes 
qualidades, podendo assim satisfazê-lo de forma mais ampla. Somente assim o 
consumidor poderia estar disposto a pagar por um produto de melhor qualidade, e o 
produtor, bem como toda a cadeia, a produzir um animal que se adeque a essas 
condições (BANKUTI; MACHADO FILHO, 1999, p. 5) 

 Entretanto, Pigatto, Silva e Souza Filho (1999) afirmam alguns benefícios que 
ocorrem ao longo da cadeia: para a agroindústria frigorífica, o proveito encontra-se na 
possibilidade de se ter um animal com maior rendimento de carcaça e de melhor qualidade. É 
comum o pecuarista receber um prêmio que pode chegar a 2% sobre a cotação da arroba. As 
novilhas, geralmente desvalorizadas no sistema tradicional, são cotadas ao mesmo preço do 
novilho este novo sistema. 
 Para o atendimento das expectativas do consumidor é necessário transmitir as 
informações ao longo dos segmentos que compõem o fluxo. “O consumidor brasileiro ao 
adquirir qualquer carne bovina dispõe de informações escassas ou mesmo nulas, atribuindo-se 
valores similares entre produtos de qualidade desigual...” (SORIA, 2005, p. 13). O controle de 
qualidade se coloca como um dos principais quesitos para dotar a carne de novilho precoce de 
especificidade para a sua diferenciação no mercado. A implantação de uma marca ou um selo 
que garantisse os atributos de qualidade do novilho precoce, mesmo implicando na 
necessidade de padronizar o produto ofertado seria uma das opções viáveis. Segundo Perosa 
(1999) a estratégia da coordenação se dá com a manutenção das características exigidas pelo 
consumidor se inicia com procedimentos para a oferta de animais adequados a esse mercado e 
ações para premiar animais mais adequados ao sistema com remuneração diferenciada. 
 O mesmo autor (1998) afirma que para que se estabeleça à coordenação, três questões 
precisam ser definidas: o que e para quem se quer produzir; as regras básicas para participar 
de um processo integrado de coordenação e quais os benefícios a curto, médio e longo prazo 
advindos da iniciativa, para a cadeia como um todo e para cada segmento.  
 Ferreira e Barcellos (2005) apontam que para que a carne de novilho precoce possa ser 
considerada um produto diferenciado deve ser devidamente identificada como tal pelo 
consumidor final. Para garantir este reconhecimento a cadeia tem se organizado no sentido de 
que o produto esteja amparado por uma marca ou selo, tendo em vista as vantagens que tal 
situação confere, contanto que a implantação e gerenciamento da marca/selo sejam realizadas 
de maneira correta. 
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4. Material e Métodos 
 A pesquisa se caracteriza como quantitativa e qualitativa, uma vez que analisa dados 
numéricos para mostrar a evolução do abate de animais do Programa Novilho Precoce em 
relação ao total de bovinos no estado do Mato Grosso do Sul e também trabalha a partir de 
textos científicos sobre o novilho precoce sul-mato-grossense. O tipo de pesquisa é descritivo 
e o método da pesquisa é indutivo. A pesquisa descritiva delineia ou analisa as características 
de um fato ou fenômeno, avalia os resultados de programas e são abordadas 
predominantemente de forma quantitativa (LAKATOS; MARCONI, 2001). A pesquisa 
descritiva normalmente é delineada quanto aos meios através do levantamento (COOPER; 
SCHINDLER, 2003). O método indutivo parte de dados particulares, suficientemente 
constatados, para inferir numa verdade universal (LAKATOS; MARCONI, 2001). 
 Os resultados são apresentados em dois momentos distintos, ambos a partir de dados 
secundários. Pesquisa 1: levantamento de trabalhos científicos que enfocam o novilho precoce 
sul-mato-grossense diante dos demais estados. Procura-se destacar a competitividade no 
novilho precoce no estado de Mato Grosso do Sul. Orienta-se como uma pesquisa qualitativa 
a partir dos dados coletados em textos científicos; e quantitativa a partir de alguns gráficos 
trabalhados também a partir de textos científicos. Pesquisa 2: a análise focaliza os dados de 
abate dos bovinos no estado de Mato Grosso do Sul – MS, no período de 1999 a 2005. Tendo 
como base dados secundários fornecidos pela Seprotur/MS – Secretaria de Estado de 
Produção e Turismo de Mato Grosso do Sul e MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Procura-se destacar a competitividade do novilho precoce em comparação ao 
bovino comum. Tratam-se dados quantitativos e qualitativos. 
 Enfatiza-se neste trabalho dados sobre o novilho precoce no contexto sul-mato-
grossense, o total de abates de bovinos e os abatidos no Programa de Novilho Precoce em 
Mato Grosso do Sul em relação aos animais abatidos, considerando o peso morto (peso total 
de animais mortos por ano), peso médio dos animais (em arrobas, por ano) e peso médio da 
carcaça (em arrobas, por ano). 

 

5. Resultados e Discussão dos Dados 

Pesquisa 1: Produção sul-mato-grossense de Novilho Precoce 
 Um dos aspectos que caracteriza o estado de Mato Grosso do Sul é o fato de ser 
considerado fornecedor de produtos primários para as regiões mais desenvolvidas, 
economicamente, o estado por possuir um dos maiores rebanhos bovinos de corte do País, no 
qual que 16% deste montante é abatido em média por ano e estima-se que 50% da carne 
produzida deve estar sendo comercializada com osso (SPROESSER, 2000). No entanto, o 
cenário sul-mato-grossense vem apresentando mudanças: 

Entre as atividades desenvolvidas dentro da porteira que está sofrendo 
especialização está a pecuária bovina. A especialização da produção de gado tem 
alterado o perfil da pecuária bovina de corte do estado de Mato Grosso do Sul, 
passando de atividade pecuária de cria e recria, cujo sistema extensivo era o 
predominante, para uma pecuária de cria, recria, engorda, abate e processamento no 
próprio Estado, na qual a adoção de novas tecnologias é fundamental para a 
competitividade do setor (SANTOS, 2001, p. 3).   

 A adoção de novas tecnologias faz aumentar a produção de carne em um menor 
espaço de tempo, produzindo bois jovens com peso ideal para abate. Diante destas mudanças 
o governo do Mato Grosso do Sul, em 2002, lançou o primeiro Programa Estadual de 
Estímulo à Criação de Novilho Precoce. O programa visa à melhoria da produção e 
produtividade do rebanho bovino, bem como a oferta aos consumidores de uma carne de 
melhor qualidade. O estímulo ocorre através de benefícios fiscais e/ou estabelecimento de 
linhas especiais de financiamento para incentivar o abate de bovinos jovens. O sistema de 
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produção de novilho precoce apresenta maior produção por área, com melhor rentabilidade e 
maior lucro (PIGATTO; SILVA; SOUZA FILHO, 1999).  
 Pinto (1995) faz um histórico da operacionalização do Novilho Precoce em Mato 
Grosso do Sul, implantado em janeiro de 1992, através do Decreto Estadual Nº 6.344. 
Estabeleceu-se como meta o engajamento de 400 pecuaristas e o abate de 250 mil animais 
precoces até o final de 1995, e no fim de maio do mesmo ano, mais de 1.500 pecuaristas já se 
tinham inscrito no Programa, com 1.750 propriedades cadastradas e 230 mil novilhos 
precoces abatidos. O pagamento do incentivo ao pecuarista é feito pelo frigorífico, em geral, 
em dois cheques, um relativo à compra do animal e outro, ao valor do incentivo.  Em um 
estudo realizado (SORIA, 2005) junto a quatro unidades frigoríficas localizadas em Mato 
Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Minas Gerais, em um período de 31 meses (janeiro de 
2001 a agosto de 2003) relevaram dados interessantes. Discutidos a seguir (Gráficos 1, 2 e 3). 
 Sabe-se que um dos indicadores de qualidade é o acabamento das carcaças (espessura 
da gordura subcutânea sobre a carcaça), Junqueira e Alleoni (1998) afirmam que a 
agroindústria frigorífica tem como padrão a aquisição de carcaças com pelo menos 3mm de 
gordura subcutânea, que protege a superfície muscular durante o processo de resfriamento da 
carcaça e de conservação da carne. A porcentagem dos graus de acabamento de carcaças de 
novilhos precoces, de janeiro de 2001 a agosto de 2003, por unidade frigorífica de acordo 
com sua localização geográfica é apresentado no Gráfico 1. 

32,5%
27,5%

61,3%
58,0%

66,8% 65,8%

35,9%
40,4%

0,7%
6,7%

2,8% 1,6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

MS SP GO MG

Menos de 3mm

De 3 a 6 mm

Acima de 6 mm

 
Gráfico 1 - Acabamento de carcaças de novilhos precoces (em porcentagem) 
Fonte: adaptado de SORIA (2006). 

 
 A classificação apresentada no gráfico acima considera Grau 1 para menos de 3 mm; 
Grau 3, de 3 a 6 mm  e Grau 6 e acima de 6 mm de gordura. O Gráfico 1 apresenta a 
distribuição das classes de peso para machos castrados jovens (novilho precoce) e adultos 
(bovinos) nas quatro unidades frigoríficas estudadas. Nota-se que o estado do Mato Grosso do 
Sul apresenta-se como o que mais produziu novilhos precoces (66,8%) com entre 3 e 6 mm de 
gordura subcutânea. Almeida (1996) assegura que a espessura de gordura subcutânea 
verificada nas carcaças (média em torno de 5,0 mm) está de acordo com as exigências 
mínimas da indústria frigorífica e especificações do Programa Novilho Precoce do estado do 
Mato Grosso do Sul, que exige cobertura de gordura entre 3 e 10 mm.  
 O Gráfico 2 relaciona o peso da carcaça de animais machos castrados abatidos em 
quatro frigoríficos analisados por Soria (2005), é apresentado a comparação do peso de 
novilhos precoces e de bovinos comuns. 

 6



 
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

9,9

17,0

27,7

6,0

2,5
0,9 0,5

5,5

10,7

20,8

17,4

10,8

6,1
3,2 3,2

13,1

22,4 22,3

0

5

10

15

20

25

30

<15@ 15-16@ 16-17@ 17-18@ 18-19@ 19-20@ 20-21@ 21-22@ >22@

Novilho
Precoce

Bovinos

 
GRÁFICO 2 - Peso das carcaças (em porcentagem) 
Fonte: SORIA (2005, p. 42). 
 

 Em relação à idade de abate, 43,1% dos bovinos e 50,1% dos novilhos precoces 
atingiram a faixa de peso requerida pela indústria (entre 16 e 18@). Já a classe de peso 
predominante para os animais adultos foi de 17 a 18@, registrando 22,3% dos abates, similar 
freqüência de novilhos abatidos nesta classe de peso, 22,4%. Entretanto, os novilhos 
predominaram com carcaças na classe de peso de 16 a 17@, com 27,7% dos abates (SORIA, 
2005). Os frigoríficos exportadores buscam carcaças de peso homogêneo e gordura de 
cobertura entre 3 a 6 mm, pois carcaças padronizadas garantem maior eficiência industrial, 
programação de abate pelo perfil do lote, agregação de valor e estratégias de comercialização. 
 A distribuição das classes de peso das carcaças de novilhos precoces com acabamento 
de grau 3 (de 3 a 6 mm), dados coletados entre janeiro de 2001 e agosto de 2003, em uma 
unidade frigorífica de Mato Grosso do Sul são apresentados no Gráfico 3: 
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GRÁFICO 3 - Peso dos novilhos precoces abatidos em MS (em porcentagem) 
Fonte: adaptado de SORIA (2006). 
  

 O Gráfico 3 aponta que em Mato Grosso do Sul os novilhos precoces abatidos que 
apresentam acabamento de 3 a 6 mm de gordura subcutânea e possuem mais de 16@ 
representam 77,6%. São animais preferidos pelos frigoríficos, pois atendem as expectativas 
em relação ao peso e ao acabamento de gordura subcutânea. 
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Pesquisa 2: Novilho Precoce em Relação ao Bovino Comum em Mato Grosso do Sul 
 Primeiramente é necessário apresentar o contexto da bovinocultura de corte no Estado 
de Mato Grosso do Sul, para tanto se levanta dados sobre o abate. 

 TABELA 1- Abate de bovinos em MS no período de 1999 a 2005 

Ano Nº Animais Incremento de 
abate (%) Peso Morto Incremento de 

peso (%) 
1999 2.923.991 0% 699.002.506 0% 
2000 3.355.393 15% 790.395.671 13% 
2001 3.173.609 9% 748.297.050 7% 
2002 3.157.168 8% 746.766.644 7% 
2003 3.237.862 11% 749.016.530 7% 
2004 3.660.933 25% 830.673.010 19% 
2005 3.634.204 24% 811.354.266 16% 
Total 23.143.160  5.375.505.677  

 Fonte: baseado em dados do MAPA (2006). 

 
 A Tabela 1 aponta o número de animais bovinos abatidos e o peso total dos animais 
mortos por ano em Mato Grosso do Sul (dados advindos dos frigoríficos que possuem SIF – 
Sistema de Inspeção Federal). Nota-se o incremento no número de animais abatidos a partir 
de 2002, um total de 3.157.168 animais (8% ao se comparar com 1999), em 2005 foram 
abatidos 3.634.204 (24% em comparação com 1999), simultaneamente, analisando a evolução 
do abate de bovinos no Mato Grosso do Sul percebe-se o aumento do peso dos bovinos. 

 TABELA 2 - Abate de novilhos precoces em MS no período de 1999 a 2005 

Ano Nº Animais Incremento de 
abate (%) Peso Morto Incremento de 

peso (%) 
1999 120.260 0% 30.350.816 0% 
2000 77.350 -36% 19.472.018 -36% 
2001 128.542 7% 32.150.614 6% 
2002 169.695 41% 43.397.616 43% 
2003 183.347 52% 45.405.865 50% 
2004 285.271 137% 71.037.397 134% 
2005 313.795 161% 80.367.844 165% 
Total 1.278.260  322.182.170  

 Fonte: baseado em dados da Seprotur/MS (2006). 

 
 Em relação ao Programa de Novilho Precoce, a Tabela 2 assinala o incremento do 
número de animais abatidos e o peso total dos animais mortos anualmente. Os números 
referentes ao Programa de Novilho Precoce apresentam um aumento significativo a partir de 
2001, com 128.542 animais abatidos (7% ao se comparar com 1999), em 2005 foram 313.795 
animais (161% em comparação com 1999). A evolução do número de animais abatidos e o 
peso dos animais mortos, em porcentual, comprovam que o novilho precoce vem se tornando 
um dos principais interesses dos pecuaristas sul-mato-grossenses.  
 A evolução dos números referentes à produção de novilho precoce tem obtido maior 
representatividade perante o número total de bovinos. 
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GRÁFICO 4 - Crescimento do abate de novilhos precoces (em porcentagem) 
Fonte: baseado em dados da Seprotur/MS (2006) e MAPA (2006) 

 
 O Gráfico 4 apresenta o crescimento porcentual do abate de novilho precoce, e 
simultaneamente o crescimento do peso de animais mortos. O que em 1999, o abate do 
programa de novilho precoce representava 4,34% do número total de bovinos abatidos e 
4,11% do peso morto. Em 2005 passa a representar quase 10% em relação ao total de bovinos 
em Mato Grosso do Sul e algo em torno de 8,6% em relação ao peso morto. 
 O peso médios, em arroba, do novilho precoce abatido, no período de 1999 a 2005, 
comparados entre machos e fêmeas, são apresentados no Gráfico 5. 
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GRÁFICO 5 - Peso médio de novilhos precoces abatidos (em arrobas) 
Fonte: baseado em dados da Seprotur/MS (2006). 

  

 Percebe-se que no período de 1999 a 2004 o animal macho pesava mais do que as 
fêmeas, no entanto em 2005 ambos, machos e fêmeas apresentaram o mesmo peso (18,03 
arrobas).  
 A média do peso da carcaça dos bovinos e a média da carcaça dos bovinos abatidos no 
Programa de Novilho Precoce apresentam diferenças relevantes. 
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GRÁFICO 6 - Peso médio de novilhos precoces abatidos (em arrobas) 
Fonte: baseado em dados da Seprotur/MS (2006) e MAPA (2006). 

  

 O Gráfico 6 mostra os dados referentes ao peso médio, em arrobas, da carcaça de 
bovinos abatidos em Mato Grosso do Sul e do Programa de Novilho Precoce. Torna-se claro, 
que em todos os períodos analisados, que os animais abatidos no Programa Novilho Precoce 
produzem uma carcaça mais pesada que o bovino comum em um menor espaço de tempo. 
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GRÁFICO 7 - Peso médio de novilhos precoces abatidos (em arrobas) 
Fonte: baseado em dados da Seprotur/MS (2006) e MAPA (2006). 

 
 O Gráfico 7 apresenta o peso médio, em arrobas, dos bovinos abatidos e dos novilhos 
precoces. O bovino apresentava maior peso médio em relação ao peso médio do novilho 
precoce, no entanto com a utilização de novas tecnologias a partir de 2001 percebe-se que o 
cenário passa a mudar, depois de 2002 o peso do novilho precoce passa a apresentar um peso 
superior que o bovino. A diferença fica mais evidente em 2005, novilho precoce com a média 
de 15,94 arrobas por animal abatido e bovino com 14,88 arrobas por animal abatido. 
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6. Conclusões 
 Os níveis de informação são diferentes para os diversos agentes da cadeia produtiva. 
Para a carne bovina, os consumidores indicam a maciez, o aspecto físico e a cor como os 
principais parâmetros de qualidade. A constatação de que o abate de animais mais precoces é 
interessante do ponto de vista técnico e econômico, levando a uma contínua busca pela 
redução da idade de abate nos últimos anos. Neste cenário, o novilho precoce apresenta-se 
como elemento dinâmico da modernização dos sistemas produtivos. As expectativas dos 
diversos agentes envolvidos nesta atividade determinam à velocidade de seu crescimento.  
 No entanto a comercialização da carne de novilho precoce, em sua maioria, não 
apresenta nenhum diferencial da carne considerada comum. O consumidor final não consegue 
instituir ligações entre o produto que adquire e o fornecedor (frigorífico), exceto aqueles que 
trabalham com marcas, e por isto ofertam seus produtos com valor premium (que não é 
repassado ao produtor). Muitos açougues não asseguram a procedência da carne. A 
diferenciação de produtos é limitada e fica quase inteiramente nas mãos dos varejistas, através 
da manipulação dos vários tipos de cortes. O pecuarista que trabalha com qualidade (novilho 
precoce) nem sempre recebe valor monetário a mais por arroba do que aquele que entrega 
para abate um animal de quatro ou cinco anos. 
 O sistema de comercialização no mercado interno caracteriza-se pelo oportunismo de 
todos os agentes da cadeia produtiva. É preciso estabelecer novas relações de negociação 
entre produtores, a agroindústria e comércio, de modo que se materializem parcerias num 
ambiente de interdependência para levar aos consumidores uma carne de qualidade superior, 
como é o caso da carne de novilho precoce. 
 Para que isto ocorra é preciso estimular a produção de bovinos jovens para abate, 
visando ganhos e produtividade e melhoria da qualidade da carne para o consumidor. Através 
de uma melhor coordenação dentro da cadeia produtiva, com acordos entre os pecuaristas, 
frigoríficos e supermercados, que visem relações estáveis, pode vir a configurar o fundamento 
para assegurar a qualidade dos produtos aos consumidores. Talvez a criação de uma marca ou 
selo que certificasse a carne de novilho precoce como de melhor qualidade se tornaria uma 
das alternativas viáveis. 
 Mato Grosso do Sul se destaca neste cenário na produção de novilho precoce, 
apresenta-se competitivo perante os demais estados e perante o bovino comum. O novilho 
precoce sul-mato-grossense apresenta características de qualidade superior. O Programa de 
Novilho Precoce incentiva os pecuaristas a produzirem cada vez mais bovinos jovens, por este 
fato nota-se o crescente número de abate destes animais. Mato Grosso do Sul precisa usar este 
potencial competitivo para comercializar a carne com diferenciação para que toda a cadeia 
produtiva seja beneficiada. Desta forma o pecuarista aumenta a sua rentabilidade com abate 
precoce, garante a venda do boi para frigoríficos que valorizem o produto e obtém ganhos em 
termos de diferenciação de produto (longo prazo). O frigorífico tem regularidade de 
abastecimento, com produtos de qualidade superior e diferenciação de produto (podendo vir a 
exportar em médio prazo). A distribuição fornece produtos com especificação superior de 
qualidade e com garantia de origem e qualidade (selo/marca que comprovem). O consumidor 
tem informações sobre o produto e dispõe de carne com qualidade. 
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