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JBS amplia boi “No Ponto”
de olho no mercado europeu
Programa tem aumento
significativo de
cota, institui protocolo
para cruzamento
industrial e passa a exigir
um mínimo de 50% de
classificação no lote.
n Redação

com reportagem de
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mbalada diante dos bons resultados obtidos no primeiro ano, a JBS
decidiu ampliar o programa No Ponto. A cota para machos castrados, que
em dezembro passado era de 2.000,
subiu para 5.000 animais/semana. Inicialmente criado para pecuaristas que
atendam à tipificação estabelecida para
cota de machos castrados, o programa
No Ponto ganha, a partir deste ano, um
novo protocolo _ que bonifica, também,
os lotes de cruzamento industrial _, que
começa com uma cota de 2.500 animais/semana.
Se tem bônus, o programa também
tem ônus, porém: para ter direito à bonificação, o produtor tem que entregar
o lote que tenha pelo menos 50% dos
animais com carcaça que se enquadrem
no padrão do programa No Ponto.
As mudanças no programa foram
apresentadas pelo zootecnista Eduardo
Krisztán Pedroso, diretor de Relações
com o Pecuarista da JBS, no dia 15 de
março, para uma plateia formada por 140
pecuaristas, durante o 6º Seminário Técnico da Associação Sul-Mato-Grossense
de Produtores de Novilho Precoce (Novilho MS), realizado em Bonito, MS.
O programa No Ponto teve início
em março de 2013 com os primeiros
abates em Araputanga, no Mato Grosso. Ao fim daquele ano, os abates já haviam sido ampliados para oito plantas
da JBS em quatro Estados, que, além
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Pedroso,
do JBS:
aperto para
melhorar a
qualidade.

de gordura mais escassa seguem para o
Açougue Swift Nota 10, programa que
supre mais de 300 lojas de varejo no País.
Diante
da boa demanda pela carne de machos
castrados originada do programa, a JBS
decidiu ampliar sua política de bonificação do Boi no Ponto para os animais
de cruzamento industrial para uma nova
marca que a empresa está criando para
os meio-sangue, a Swift Gran Reserva.
Os abates inicialmente estão concentrados nas unidades de Lins (SP) e de
Campo Grande (MS). O avanço para outras praças deve ocorrer à medida que surgirem ofertas de animais cruzados. “Sabemos que existe uma fase de adaptação
e que este número não será alcançado de
imediato, mas o volume de abate semanal
estabelecido para este protocolo já está em
nosso orçamento; estamos começando a
divulgação com os produtores para organizar a escala”, explica o zootecnista.
Pedroso classifica este período ini-

Cruzamento industrial –

de Araputanga (MS), incluiu a de Campo Grande (MS), Diamantino (MT),
Barra do Garças (MT), Colíder (MT),
Goiânia (GO), Mozarlândia (GO) e
Andradina (SP).
O fechamento dos números em 2013
contabilizou a participação de 222 pecuaristas e o abate de 61.746 cabeças
(machos castrados). Os Estados que
ofertaram maior volume foram o Mato
Grosso e o Mato Grosso do Sul. “No
MS, 14,6% dos pecuaristas participantes forneceram 50% do volume abatido.
No MT, este índice foi de 8,3%”, revela Pedroso.
Dos bois do programa No Ponto, os
cortes são destinados a dois canais de
venda. Os cortes de churrasco entram na
linha grill Swift Maturata e os das peças

cial de “aquecimento” e aposta na experiência que a JBS tem com o Programa Swift Black, que já abate 500
animais que têm 3/4 de sangue de raças
britânicas por semana e 24.000 por ano.
“Agora, avançaremos com a construção
de uma nova marca para a carne de animais meio-sangue”, diz Pedroso.
A bonificação pode chegar a R$
9,00 por arroba (@) desde que o animal tenha no mínimo 50% de sangue
de raças britânicas e que 50% do lote
tenha padrão de acabamento de carcaça do programa No Ponto. O bônus por
tipificação é de R$ 5,00/@ para macho
castrado (acabamento entre 3 e 4, maturidade de 0 a 4 dentes) e peso entre
16 e 22 @). O macho inteiro garante
remuneração máxima de R$ 2,00/@. O
prêmio para fêmeas varia de +1% (peso
entre 12 e 13 @) a +4% (de 15 a 22@)
desde que apresente acabamento entre
3 e 4 e maturidade de 0 a 4 dentes.
O bônus por habilitação para a Europa é de R$ 2,00 e o mesmo valor para
atendimento à Cota Hilton.
No Mato Grosso do
Sul, a JBS está levando os abates dos
bois do programa No Ponto também
para as plantas 1 de Campo Grande e
a de Naviraí.
Esta ampliação elimina, na prática, a exclusividade de fornecimento de
boi No Ponto que a Novilho MS deteve em 2013 dentro do Mato Grosso do
Sul. “Nesta segunda fase do programa,
o MS será responsável por 45% da meta
semanal de todo o programa, considerando os dois protocolos agora vigentes;
a Novilho Precoce MS será responsável
por 45% do volume do Estado”, informa
o diretor da JBS. A diretoria da entidade, entretanto, não quer perder a exlusividade. O objetivo da Novilho Precoce
MS – que reúne 330 criadores no Mato
Grosso do Sul e abateu 151.895 animais
em 2013 – é manter sob sua responsabilidade os 100% de fornecimento ao programa
dentro do Estado.
Para o presidente da
Novilho Precoce MS,
Alexandre Scaff Raffi, a
entidade está sendo punida pela JBS. “Para nós
não existe nenhum apelo comercial em
instalar um núcleo para suprir a unidade

Participação por Estado
no programa “No Ponto”
MS – 34,6%

GO – 8,2%

MT – 54,5%

SP – 2,7%

Total de abates 2013:

61.746

industrial em Naviraí se não tivermos a
garantia de exclusividade”, diz.
A entidade não discute a ampliação de sua cota semanal de 750 animais
em 2013 para 1.500 cabeças em 2014
(1.000 bois para a cota macho castrado
e 500 para cota cruzamento industrial),
mas, pela experiência que tem em organizar a produção, quer manter o forne-

cimnento de 100% dos animais para o
programa No Ponto.
Raffi evita entrar em atrito com a JBS
e prefere jogar o peso da entidade e a bagagem que tem para organizar a produção
de bois de qualidade. São 330 pecuaristas que aprenderam ou estão aprendendo
o segredo da terminação de uma carcaça.
“Estamos negociando, ainda”, avisou, no
fim de março. Em 2013, a Novilho Preoce MS foi a única entidade a administrar
a cota semanal de abate e a assumir a responsabilidade pela entrega dos animais.
Nos outros Estados, a relação da indústria é diretamente com o pecuarista.
A maioria das vendas foi pela ferramenta
Boi a Termo, no qual criador faz a venda
antecipada do lote e assume a responsabilidade de entregá-lo dentro das condições
(quantidade, condições e data) previamente negociados com o frigorífico (veja
mais à pág. 34 sobre essa ferramenta).
Para melhorar a padronização do lote, a JBS resolveu exigir que os pecuaristas que par-

Classificação mínima –

Maior oferta –

“Farol da Qualidade” nos Estados

Condição da carcaça
Tolerável
Indesejável
Desejável
Regional 1
Regional 2
Regional 3
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ticipam do No Ponto entreguem pelo
menos 50% dos animais com carcaças
que se enquadrem no padrão do programa. Caso o pecuarista não atinja este
percentual com seus animais, a bonificação de todo o lote é cancelada.
Como referência, a JBS estabeleceu
uma espécie de medição chamada “Farol
da qualidade”, ilustrada pelas cores das luzes de um semáforo de trânsito: vermelho
(indesejável), amarelo (tolerável) e verde
(desejável) (ver ilustração da pág. 40).
“Pelo menos 50% dos animais têm de se
colocar na faixa verde de qualidade para o
lote ser bonificado”, salienta Eduardo Pedroso. No caso do protocolo “machos castrados”, por exemplo, as condições para
isso são: 0 a 6 dentes, acabamento 3 e 4 e
peso entre 16 e 22 arrobas.
No balanço do programa,
apresentado durante o seminário
em Bonito, MS, o diretor da JBS
mostrou um quadro do fechamento do programa ao longo de 43 das
53 semanas do ano (O No Ponto
teve início na décima semana de
2013), com a alternância da qualidade dos animais abatidos no Brasil.
A variação foi grande no início. O
chamado farol verde chegou a enquadrar mais de 60% dos animais na 11ª
semana e menos de 20% na 15ª. Da 45ª
à 53ª semana de 2013 não houve abate
inferior a 50% de classificação verde. O
pico foi registrado nos últimos dias do
ano, quando este índice superou 80%.
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Como é a nova política de bonificação do Programa No Ponto 1
Machos
castrados

Cruzamento
industrial 2

Machos
inteiros

Fêmeas

Bônus tipificação

R$ 5,00 3

R$ 5,00

R$ 2,00 4

1 a 4%

Bônus habilitação Europa

R$ 1,00

R$ 2,00

-

-

Bônus habilitação Hilton 5

R$ 2,00

R$ 2,00

-

-

Categoria

(1) Para fazendas que alcancem índice mínimo de classificação de 50% no lote entregue dentro do critério de carcaças desejáveis (farol verde). (2) com mínimo de 50% de sangue de raças britânicas. (3) acabamentos 3, mediano, e 4, uniforme,
e maturidade de 0 a 8 dentes incisivos permanentes e peso entre 16 e 22@. Para acabamento 2, escasso, da mesma
maturidade, o bônus é de R$ 2,00. (4) para carcaças com acabamento 3 e 4 e maturidade 0; para maturidade 2, bônus é
de R$ 1,00. (5) condicionada à aprovação do SIF, base Cepea da praça correspondentes à unidade de abate. Fonte: JBS

A Novilho MS alerta sobre a exigência de um índice mínimo de 50% de
classificação do lote para pagamento de
bonificação e pede flexibilização. “Se
houver rigor na exigência do percentual neste momento, eliminará pelo menos 60% da potencial de oferta
do Mato Grosso do Sul”, alerta
o diretor financeiro da entidade,
Nedson Rodrigues Pereira.
Pedroso admite que o objetivo com esta estratégia é tentar
garantir o fornecimento em volume e qualidade acertados com
o cliente. “Nossa ideia é que o pecuarista aperte o rigor de apartação dos
lotes antes de enviar para o frigorífico,
obtendo maior aproveitamento naquele abate No Ponto. Assim, endereçamos um produto melhor para o cliente e
sem ruptura de abastecimento. Precisamos garantir a entrega. Não posso abater 500 bois No Ponto em uma planta

e não classificar nada. O que faço com
o cliente que está esperando a carne?”
Mas todas essas alterações, inclusões
e exigências da indústria têm um foco
específico: o exterior. A JBS está de olho
nas possibilidades que, segundo Pedroso, começam a surgir para a carne bovina brasileira no mercado internacional.
“Estamos firmando os primeiros contratos de exportação da carne No Ponto
junto a clientes europeus”, garante. Por
motivos “estratégicos” a JBS não divulgou ainda esses primeiros números.
O filé mignon e o contrafilé são os
dois cortes principais. Existem demandas
eventuais para miolo da alcatra, lagarto
e coxão mole. A empresa informa que as
primeiras baterias de amostras seguiram
com sucesso. Pedroso não esconde o otimismo: “O cliente está pedindo mais e
isso mostra que o boi No Ponto tem um
potencial muito bom para resgatar o mercado europeu para o Brasil”.
n

