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Planejamento Estratégico com a Fundação Dom Cabral

Incentivo - Precoce MS

Dia de Campo apresenta resultados da ILP
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NEDSON RODRIGUES PEREIRA
Presidente 

Assoc. Novilho Precoce – MS

Caros associados e produtores rurais, 
Sempre gosto de fazer uma refl exão do ano que 

passou e também um planejamento para o que está 
começando. Por isso a minha pergunta é: o ano de 2016 
foi bom, médio ou ruim? E 2017 será ruim ou muito ruim?

Acredito que a maioria já fechou suas rentabilidades 
de 2016 e fi caram bastante decepcionados. Eu confesso 
que fi quei. Já sabia que seria um ano pior que 2015, devido 
aos altos custos, principalmente em relação ao preço 
do milho, mas não imaginava que seria tão ruim, haja 
vista que voltei à rentabilidade de 2014. Outros fatores 
também contribuíram para tal fato, como os preços de 
venda da arroba que foram semelhantes aos de 2015; a 
crise fi nanceira que o país atravessa; o consumo de carne 
foi o pior dos últi mos 15 anos, caindo de 36 kg per capita 
para 26 kg, ou seja, o estrago só não foi maior porque os 
abates também reduziram e a oferta equilibrou um pouco 
o mercado.

As exportações que sempre ajudam a equilibrar esse 
mercado, fi caram aquém do esperado, pois o dólar caiu e a 
carne brasileira perdeu a competi ti vidade. A crise também 
ati ngiu os países compradores da nossa carne e ajudaram 
a diminuir a demanda, principalmente dos produtores de 
petróleo. Enfi m, não estou com saudades de 2016 !!!

Mas....e 2017?  Posso afi rmar que está começando 
mal, pois o cenário é de consumo reduzido e oferta maior 
de animais prontos para o abate. Como disse no início 
da nossa conversa, será um ano ruim ou muito ruim?  O 
meu questi onamento tem um moti vo, todas as análises 
de quem estuda o mercado aponta para um ano difí cil e 
eu concordo que não será fácil, mas podemos melhorar. 
O caminho para isso é enxugar ao máximo nosso custo, 
trabalhar mais, buscar maior produti vidade e fi car de olho 
nas oportunidades que sempre aparecem em meio às 
crises. 

Sou oti mista e acredito que 2017não será ruim como 
muitos esperam.Ao assisti r uma palestra do economista 
Ricardo Amorim, ele apresentou um gráfi co com resultados 
após anos de recessão e a recuperação em seguida é muito 
rápida, então vamos acreditar e torcer para que 2017 seja 
o ano da virada. Que venha esse bicho, estou pronto para 
enfrentá-lo!!!

Um grande abraço a todos,

02020202020202020202

PALAVRA DO PRESIDENTE



FIQUE POR DENTRO

03

Uma parceria fi rmada entre a Novilho Precoce e Rehagro, 
empresa de formação profi ssional que atua desde 2002 no mercado, 
oferece aos associados um curso de capacitação em Pecuária de 
Corte. Trata-se de um curso práti co, ministrado por professores que 
vivem o dia a dia do campo e trazem conceitos atuais com o objeti vo 
de ampliar o resultado fi nanceiro da propriedade. 

Entre os assuntos abordados durante os encontros estão o 
Monitoramento da nutrição e alimentação do rebanho; Aumento 
da efi ciência produti va do rebanho; Gerenciando custos e despesas 
para controlar seu negócio; Maneiras de planejar o sistema de 
produção. As aulas estão previstas para início no dia 30 de março. 
Serão nove encontros, às quintas e sextas-feiras, das 8h às 18 horas. 

Para os associados da Novilho Precoce haverá desconto 
especial!!

Informações e inscrições: htt p://materiais.rehagro.com.br/
gestao-pecuaria-de-corte-campo-grande-2017

Capacitação: Gestão na Pecuária de Corte
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

COM FOCO NOS PRÓXIMOS 
CINCO ANOS, PLANEJAMENTO DEFINE 

METAS E ESTRATÉGIAS
Planejar e traçar metas para o futuro. Com 

esse objetivo a Associação Sul-Mato-Grossense de 
Produtores de Novilho Precoce em parceria com 
a Fundação Dom Cabral realiza desde outubro 
de 2016, um Planejamento Estratégico, com a 
participação de diretores e colaboradores.

Ministrado pelo professor Geraldo Magela, 
coordenador do programa Parceiros para Excelência 
(PAEX), desenvolvido pela Dom Cabral, o curso é 
dividido em cinco etapas. As três primeiras etapas 
foram de análise, diagnóstico e ideologia, a segunda 
de formulação de planos e metas e por fim a 
execução da estratégia. 

Para Magela, a iniciativa da diretoria demonstra 
preocupação em dar continuidade ao sucesso já 
conquistado. “Percebemos que a diretoria busca as 
raízes do sucesso passado e quer garantir o sucesso 
do futuro e para isso é preciso construir planos 
que garantam esse lugar de destaque”. O professor 
ressalta “Não adianta ficar apenas na elaboração da 
estratégia e não aplicar. Temos dados onde 70% dos 
problemas são oriundos da implementação e isso 
é um cuidado que precisamos ter. Não podemos 
deixar que esses projetos fiquem engavetados”.

Segundo o presidente da associação, Nedson 
Rodrigues Pereira, o planejamento irá alinhar as 
ideias e fazer com que a entidade continue seu 
legado. “Quando assumimos a diretoria sentimos 
a necessidade de inovar e principalmente de 
acompanhar as mudanças do mercado. Traçar metas 
e objetivos para o futuro é um passo importante e 
necessário”. 

Atualmente o planejamento está na fase de 
Gerenciamento da Estratégia, ou seja, fase em que 
se trabalha os projetos e resultados de indicadores 
estratégicos. “A partir desse planejamento o 
associado pode esperar uma entidade mais ativa, 
mais presente, defendendo os interesses dos 
produtores junto a cadeia como um todo”. Foram 
cinco encontros, com a presença da diretoria e 
colaboradores, que a partir de agora passam a 
ser mensais. “Faremos os acompanhamentos 
das iniciativas, que já foram direcionadas aos 
participantes”, explica o professor.

Ao avaliar o que já foi realizado, o presidente 
ressalta “Estamos no caminho certo e preparados 
para enfrentar o mercado. Diretores e colaboradores 
alinhados para atender melhor nossos associados”.
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Eleita em 2016 pelo 11º ano consecuti vo 
a melhor escola de negócios da América 
Lati na, segundo o ranking de educação 

executi va do jornal britânico Financial Times, em 
Londres, a Fundação Dom Cabral foi fundada em 1976, 
Belo Horizonte (MG).

Trata-se de uma escola de negócios 
brasileira com padrão e atuação internacionais 
de desenvolvimento e capacitação de executi vos, 
empresários e gestores públicos. A FDC acredita que 
as soluções para o desenvolvimento organizacional 
podem ser encontradas dentro das organizações, 
a parti r da conexão entre teoria e práti ca. Para isso, 

prati ca com as organizações o diálogo e a escuta 
comprometi da, construindo com elas soluções 
educacionais integradas.

Com sólida arti culação internacional, a FDC 
oferece acesso a importantes centros produtores 
de tecnologia de gestão e a modernas correntes do 
pensamento empresarial. Ao longo desses anos cerca 
de 35 mil executi vos já passaram pelos programas da 
Fundação, que possui campus em Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, além de associados em todas as 
regiões do Brasil e nos Estados Unidos. 

Informações: fdc.org.br 

Conheça a Dom Cabral
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INCENTIVO

Desenvolvido há mais de duas décadas com o intuito de incentivar 
a produção de bovinos em Mato Grosso do Sul, o programa passa 

por reformulações e entra em vigor a partir de março.

Aumentar o desfrute do rebanho de corte, esti -
mular o mercado de qualidade e incenti var a efi ciência 
e a efi cácia do produtor rural, premiando com incenti -
vo fi nanceiro a qualidade do produto obti do (animal) 
e o nível do processo produti vo conti nuam sendo o 
mote do subprograma do qual podem parti cipar pro-
dutores rurais de Mato Grosso do Sul que atendam aos 
critérios exigidos.  

Em decorrência de seu tempo de existência e 
necessidade de ajustes, conforme informações da Se-
cretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar 
(Sepaf), o programa passou pela análise de um grupo 
de trabalho, formado por técnicos da Sepaf, Famasul, 
Acrissul, Embrapa, entre outros, cujas sugestões con-
centraram-se em: melhorias técnicas, aumento da se-
gurança no controle e na credibilidade dos processos 
de aferição de resultados de desempenho de estabele-
cimentos pecuários e dos produtos obti dos (animais), 
com apoio do programa e informati zação. 

Nesse novo formato, haverá a cobrança de 
maior empenho e compromisso dos responsáveis 
técnicos pelos empreendimentos pecuários sob sua 
orientação, com a uti lização de instrumentos legais 
como Anotação de Responsabilidade Técnica (ART’s), 
fi scalizados pelos Conselhos de Classe (CREA e CRMV), 
com o compromisso dos estabelecimentos frigorífi cos 
credenciados, de disporem e uti lizarem equipamentos 
de coleta/ transmissão de dados e informações, sobre 
a ti pifi cação de animais em tempo real, ao banco de 
dados do Estado e também do pagamento de eventu-
ais bonifi cações, por depósito bancário, na conta do 
benefi ciário, em até três dias após o abate.

Já aos estabelecimentos frigorífi cos credencia-
dos caberá ainda o compromisso de a parti r de 2017 
assumirem integralmente a função de classifi cação e 
ti pifi cação de carcaças dos animais abati dos que até 
então era realizado pelos servidores vinculados à Su-
perintendência Federal de Agricultura/MS. 
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• EMPRESAS TIPIFICADORAS: Poderão 
parti cipar deste credenciamento pessoas jurídicas 
inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
– CNPJ e no Cadastro de Contribuintes do Estado 
de Mato Grosso do Sul, que possuam objeto social 
compatí vel com os perfi s descritos nas ati vidades 
do objeto deste credenciamento e que compro-
vem ter acreditação junto ao Insti tuto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), 
na norma ABNT NBR ISO/IEC 17065, para execu-
ção dos serviços de certi fi cação de produtos agro-
pecuários, observadas as condições inerentes a 
este edital. As empresas interessadas deverão pre-
encher o requerimento e iniciar o seu cadastro no 
módulo informati zado disponível no site da SEPAF 
indicando seu quadro de profi ssionais de medici-
na veterinária ou de zootecnia (podendo indicar 
quantos desejar).

• PERFIL PROFISSIONAL: Ter formação 
como médico veterinário, zootecnista ou agrô-
nomo; estar devidamente inscrito e regularizado 
junto ao seu respecti vo Conselho de Classe, no Es-
tado de Mato Grosso do Sul (CRMV/MS); estar re-
gularmente vinculado mediante contrato de tra-
balho à empresa independente de classifi cação 
e ti pifi cação de carcaças bovinas devidamente 
credenciada no subprograma; estar previamente 
cadastrado no sistema informati zado do Subpro-
grama, que o habilitará, mediante uma senha de 
acesso, para que ele lance todas as informações 
relati vas ao serviço de classifi cação dos animais, 
que serão de sua responsabilidade; e ainda ter 
realizado e ter sido aprovado em capacitação/
treinamento específi cos, ministrados pela Supe-
rintendência Federal de Agricultura (SFA/MS), 
que o habilitem a realizar os protocolos técnicos 
do Precoce/MS com efi ciência.

QUEM PODE?
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DIA DE CAMPO

“Mato Grosso do Sul lidera a integração lavoura pecuária no Brasil. 
São dois milhões de hectares neste sistema no estado, quanto no 

país todo são 11,5 milhões de hectares. Quer dizer, o pecuarista que 
virou agricultor para recuperar suas áreas hoje motiva o agricultor, 
que também vê oportunidade de ganhar dinheiro com a pecuária”, 

Nedson Rodrigues - Proprietário da Fazenda Cachoeirão, sobre o 
Sistema de Integração Lavoura Pecuária

Realizado no dia 27 de janeiro, o Dia de 
Campo teve como objetivo apresentar aos 
participantes os avanços das pesquisas em 
solos arenosos e argilosos realizados na 

região centro-norte do Estado. Unidade de pesquisa 
há mais de 10 anos em Bandeirantes/MS, a Fazenda 
Cachoeirão mantém um histórico de incremento 
médio de até 2 sacos/ha, crescendo mais de 40% 
no mesmo período, além de alcançar 11@/ha com a 
Integração Lavoura-Pecuária.

Grande parte do centro-norte do MS apresenta 
áreas marginais à agricultura (solos arenosos, com 
frequentes instabilidades climáticas) porém, com o 
suporte da pesquisa aliada a tecnologia, municípios 
como Bandeirantes vem ampliando sua área agrícola 
trazendo para o Estado novos investimentos, 
empregos, serviços e desenvolvimento. Nos últimos 
seis anos o município mais que dobrou a área 
plantada. Conforme dados da Agência Estadual de 
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Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), a previsão 
para a safra 2016/2017 é de 46 mil hectares. 

O uso de variedades de soja com tetos 
produtivos mais elevados também foi fator decisivo. 
O engenheiro agrônomo Ricardo Barros, Pesquisador 
da MS Integração, explica que “durante visita aos 
campos de pesquisa foram demonstrados como 
funcionam os trabalhos de competição de variedades 
de soja dentro da fazenda nas duas condições de 
solo distintas que ela apresenta - o argiloso e o 
arenoso”. Ele ressalta que com este trabalho a 
Fazenda Cachoeirão alcançou nas últimas safras uma 
das melhores médias de produtividade de soja do 
Estado, além de elevados índices na pecuária. 

Durante o evento foram demonstradas 
tecnologias de ponta para construção de perfil de 
solo, colheita de silagem - Snaplage (silagem da 
ponteira e espiga do milho), Plataforma Draper, 
tecnologia de aplicação de defensivos, plantadeira 
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com desligamento automático e taxa variável. De 
acordo com José Rodrigues Pereira, proprietário da 
Cachoeirão, a tecnologia é o que garante a produção. 
“A tecnologia é nossa garantia de produção, por 
isso a estratégia é associada a pesquisa para nossas 
reais condições de produção, além de máquinas e 
implementos de alto desempenho”. 

PARCEIROS -  O Dia de Campo é uma iniciati va da 
MS INTEGRAÇÃO – Empresa de prestação de serviços 
de consultoria e pesquisa agropecuária, agricultura 
de precisão e projetos de fi nanciamento, e conta com 
o apoio da Novilho Precoce MS, Agro, Agroamazônia, 
CAMDA, Simbiose Ferti lizantes, Nutrigesso, Sementes 
Ponto Alto, Servisal, Sementes Germinex, Sementes 
Rio Dourado e Laboratório Solos.
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CAPA

NÚMERO DE ABATES BATE RECORDE 
EM 2016 E FECHA O ANO COM 

177,5 MIL CABEÇAS
Com um volume recorde no número de abates, 

a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de 
Novilho Precoce (ASPNP) encerrou 2016 com saldo 
positi vo. Foram 177.590 mil cabeças abati das. Desse 
total 53,8% corresponde as fêmeas e 46,1% são 
machos. Em 2015 foram 171,3 mil, superando ainda 
2014 que fechou em 143,9 mil animais. Os meses 
de janeiro, agosto e novembro representam maior 
número de abates. Em Novembro, por exemplo, 
época em que o gado sai do confi namento foram 
abati das 19,5 mil cabeças.  

Para o presidente da Novilho, Nedson Rodrigues 
o trabalho realizado junto aos associados e parceiros 
contribuiu para essa conquista. “Com esses resultados 
superamos 2015 e fomos na contra mão dos números 
nacionais que caíram. O trabalho que a associação 
oferece aos seus associados, não só na parte 
fi nanceira, mas com suas parcerias, serviços técnicos 
de qualidade voltados para dentro da porteira, 

como cursos, capacitação de equipe, implantação 
do BPA, entre outros, foram fundamentais para essa 
conquista que nos fortalece e nos dá a certeza que 
estamos no caminho certo”.

Com mais de 400 associados, a Novilho 
Precoce realiza visitas técnicas as propriedades, 
oferecendo todo suporte necessário ao produtor, 
além de acompanhar todos os abates junto ao 
frigorífi co. E todo esse trabalho resulta em benefí cios 
para o associado, que tem seu animal, produzido com 
excelência, reconhecido e remunerado como se deve. 

As parcerias firmadas pela entidade 
garantem aos associados melhores condições para 
a negociação de seus produtos. Atualmente, a 
ASPNP tem como parceiros o Carrefour, fornecendo 
animais com certificado de Garantia de Origem; 
Walmart, fornecendo animais nobres para a marca 
própria “Casa da Carne” e com as indústrias JBS e 
Naturafrig. 



11

RANKING ASSOCIADOS DE DESTAQUE NOV/DEZ 2016
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