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Novilho MS aposta na verticalização
Criou a empresa NPPA para comercializar parte da produção de seus associados

ArioSto MeSquitA
de Campo Grande, MS.

As tentativas de verticalizaçao da produção 
feitas por pecuaristas do Centro-Oeste, com 
o objetivo de elevar suas margens e seu fa-

turamento líquido, sempre esbarraram na baixa mo-
bilização, desconhecimento de detalhes técnico-ope-
racionais, dificuldades de comercialização da carne 
e falhas na estruturação de modelos cooperativos. 
Ciente disso, a Associação Sul-Mato-Grossense de 
Produtores de Novilho Precoce (Novilho MS) de-
cidiu seguir um caminho diferente. Criou uma em-
presa para comercializar parte da produção de seus 
associados – a Novilho Precoce Proteína Animal Ltda 
(NPPA), que, desde dezembro, está entregando carca-
ças bovinas diretamente às redes varejistas. 

Trata-se de um velho sonho da associação: traba-
lhar a cadeia produtiva do sêmen à gôndola, garantindo 
melhor remuneração ao produtor. Nos abates realizados 
até o início de março, quem entregou animais à NPPA 
recebeu  bonificação média de R$ 10 sobre o valor da 
arroba (@) na região. Os abates estão sendo terceiri-
zados em frigoríficos parceiros, que cobram pelo pa-
gamento do serviço e entregam a carcaça pronta para 
comercialização. Já foram processados 180 animais. 
Parte da produção seguiu para São Paulo e parte para 
o interior do Mato Grosso do Sul. A previsão da asso-
ciação é encerrar 2019 com um abate regular de 1.000 
animais/semana, sem padrão racial único.

O presidente da Novilho MS, Nedson Rodrigues Pe-
reira, confessa que a ideia inicial era apostar no modelo 

cooperativista, já que a diretoria não encontrou amparo 
legal para que a própria entidade fizesse a comerciali-
zação. “Chegamos a avaliar a criação de uma coopera-
tiva, mas quando soubemos que era possível criar uma 
empresa para este fim, mantendo a mesma estrutura da 
associação, tudo ficou mais fácil”, explica. A NPPA tem 
99% das ações nas mãos de associados. A parcela restante 
(1%) é do sócio administrador, neste caso, o presidente 
da associação. “Reza o contrato social que, ao final do 
meu mandato, essa quota é naturalmente transferida para 
o próximo gestor”, explica.

A NPPA se responsabiliza pela compra e pagamento 
do boi ao pecuarista, pelo custo do frete, terceirização do 
abate e entrega da carne ao comprador. Por abrigar cerca 
de 300 associados, a Novilho MS pode garantir grande 
quantidade de matéria prima (bois) e escala de abate, o 
que acabou facilitando o modelo comercial recém-ado-
tado. “Primeiro vendemos a carne, depois buscamos os 
animais para atender aquele cliente. Antes de fechar a 
operação, contudo, verificamos o preço da arroba na se-
mana, embutimos nesse valor a bonificação ao produtor 
e os custos. Caso não encontremos quem pague o valor 
calculado, também não compramos os animais. Quando 
fechamos um negócio é porque conseguimos entregar o 
melhor preço ao produtor”, afirma o dirigente. 

Bonificações
“A tabela de bonificação ainda está sendo ajustada,  

mas posso adiantar, por exemplo, qua as novilhas com 
16@ acima estão sendo adquiridas a preço de boi”, diz 
Nedson. Os primeiros três meses de funcionamento da 
empresa foram dedicados à estruturação operacional do 
novo negócio. “Tivemos de definir detalhes sobre carre-
gamento, hora de embarque, emissão de notas, verificação 
de peso e entrega final. Muitos detalhes não conhecíamos. 
Tivemos de aprender fazendo”, conta. O foco agora é 
azeitar a engrenagem de vendas. “Para que tudo funcione 
bem, contratamos um diretor comercial, hoje responsável 
pelas visitas a estabelecimentos, prospecção de clientes e 
fechamento de contratos. Comercializar carne não é sim-
ples, especialmente quando estamos em um mercado de 
commodities tentando vender qualidade”, diz .

Indagado se tem certeza da viabilidade da iniciativa, 
o presidente da Novilho MS se mostra cauteloso: “Den-
tro de dois anos, respondo sua pergunta. Na verdade, fui 
questionado sobre isso pela diretoria da associação quan-
do apresentei a ideia e, para não caminhar às cegas, con-
tratei uma consultoria especializada para fazer uma ava-
liação de viabilidade econômica do projeto. Esse estudo 
nos deu sinal verde. Mostrou que o negócio era rentável, 
apesar dos riscos. Por isso, estamos caminhando devagar, 
com os pés no chão, aprendendo a cada passo e trabalhan-

Associados da Novilho MS comemorando um dos primeiros abates de 
animais da NPPA, em frigorífico terceirizado.
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do inicialmente com escalas pequenas, para que eventuais 
erros possam ser absorvidos”.

A ideia inicial da empresa é atender o cliente varejis-
ta, mas, neste curto caminho trilhado, algumas alter-
nativas começaram a surgir. Nedson revela pouco e 
não descarta nada: “Até frigoríficos já se mostraram 
interessados. Muitos têm mais mercado do que ca-
pacidade de abate. Surgimos como uma opção para 

o fornecimento de carcaças para marcas próprias 
dessas indústrias, mas, por enquanto, são apenas con-

versas. Não vou adiantar nada”, avisa. O presidente da 
Novilho MS garante que a verticalização do trabalho da 
associação, viabilizada através da criação da NPPA, não 
se espelhou em nenhum modelo específico. “Pelo contrá-
rio, todas as tentativas de negócio que pude acompanhar 
não deram certo”. O dirigente abre uma exceção para as 
cooperativas do Paraná: Maria Macia (Campo Mourão) e 
Cooperaliança (Guarapuava). “De certa forma, o trabalho 
dessas cooperativas ajudou a nortear o nosso. Mas elas 
funcionam de forma muito mais avançada. Estamos ape-
nas começando”, admite.

Parcerias serão mantidas
O trabalho da NPPA diversifica as atividades da 

Novilho MS. A diretoria garante que a entrega de bo-

vinos para abate em frigoríficos dentro de acordos 
comerciais ou de forma avulsa continua normalmen-
te. Na verdade, as vendas organizadas pela entidade 
voltaram a crescer após uma queda acentuada em 
2017, em consequência da Operação Carne Fraca e 
das delações premiadas, momento em que a Novi-
lho MS rompeu uma aliança de longa data com o seu 
principal comprador à época: a JBS. Naquele ano, 
a Novilho MS comercializou cerca de 100.000 ani-
mais, ante 150.000, em períodos anteriores.

O efeito mais negativo veio em 2018, quando 
as vendas caíram mais 50%, entretanto, aquele ano 
também representou um período de retomada, devido 
ao fechamento de novos acordos comerciais. Entre 
agosto e setembro, a associação firmou parceria com 
o Naturafrig, garantindo a essa empresa a entrega 
de 14.000 animais/ano. Em fevereiro passado, veio 
outra boa notícia: “Voltamos a fazer negócio com o 
JBS. Nossos associados estão recebendo um plus, 
acima do programa de bonificação da indústria. O 
acordo não permite revelar quanto isso representa”, 
diz Nedson. A parceria com a JBS prevê a entrega 
de 80.000 bois até dezembro de 2019, para abate em 
qualquer unidade industrial da empresa dentro do 
Mato Grosso do Sul.            
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