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Resumo: Com o intuito de incentivar os produtores sul-mato-grossenses, as iniciativas públicas e 
privadas criaram programas de bonificação de carcaça para agregar valor à matéria prima dos 
pecuaristas. Cada programa utiliza seus critérios para bonificação, contudo baseiam-se em: peso da 
carcaça, maturidade, acabamento de gordura e, alguns, no nível de homogeneidade do lote quanto aos 
três primeiros princípios. Atualmente no estado de Mato Grosso do Sul existem nove programas de 
bonificação: Cota Hilton, Novilho Precoce MS, Precoce MS, Programa Carne Orgânica e Sustentável do 
Pantanal, Programa de Qualidade Nelore Natural (PQNN), Protocolo Angus, Protocolo Senepol, 
Protocolo Sinal Verde e Protocolo 1953. A demanda por carne com maior qualidade e o surgimento de 
nichos de mercado, são atendidos por estes programas que visam disponibilizar o mercado produtos 
específicos, como carnes premium, orgânicas ou de determinada raça de bovino. Os programas de 
bonificação beneficiam os pecuaristas agregando preço em seu produto e às indústrias frigoríficas, por 
receberem produtos de maior qualidade e homogeneidade que abre horizontes para a exportação, 
contribuindo efetivamente com a economia brasileira. 
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CARCASS BONUS PROGRAMS IN THE STATE OF MATO GROSSO DO SUL

Abstract: In order to encourage producers from the state of Mato Grosso do Sul, the public government 
and private companies created carcass bonus programs to add value to the raw material of these ranchers. 
Each program uses its bonus criteria but are based on: carcass weight, maturity, fattening and, some, the 
batch homogeneity level with respect to the first three principles. Currently in the state of Mato Grosso do 
Sul there are nine bonus programs: Cota Hilton, Novilho Precoce MS, Precoce MS, Programa Carne 
Orgânica e Sustentável do Pantanal, Programa de Qualidade Nelore Natural (PQNN), Protocolo Angus, 
Protocolo Senepol, Protocolo Sinal Verde and Protocolo 1953.. The demand for higher quality meat and 
the emergence of niche markets are met by these programs that aim to make available to the market 
specific products, such as premium, organic, in addition specific breed meat. The processes of the bonus 
programs benefits cattle farmers by adding price to their product, the meatpacking industry by receiving 
products of higher quality and homogeneity that opens horizons for export, effectively contributing to the 
Brazilian economy. The objective of this work was to address the carcass bonus programs that can be 
used by beef cattle producers in the state of Mato Grosso do Sul.
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INTRODUÇÃO

 Com o intuito de incentivar os produtores de gado de corte a produzirem animais mais jovens, que 
disponibilizem carcaças desejáveis e carnes com maiores atributos de qualidade, diversos programas de 
bonificação de carcaças foram criados. Os programas atuam, em geral, incentivando produtores que 
produzem seus animais dentro dos padrões das classificações, com isso agregando valor por cada arroba 
produzida. Estes incentivos advêm de programas de iniciativa pública ou privada.

Uma das formas em que o incentivo público se apresenta é pelo Programa de Avanços da Pecuária 
de Mato Grosso do Sul (PROAPE) criado pelo Governo do Estado de MS, conforme decreto n.º 11.176 
de 11/04/2003, coordenado pela SEMAGRO. Este programa visa promover o desenvolvimento da 
pecuária sul-mato-grossense, focando na qualidade e sustentabilidade. Outro incentivo mediado pelo 
governo refere-se às Associações das raças que se formaram por produtores que buscavam agregar preço 
no seu produto, valorizando suas principais características, podendo ser qualidade, precocidade, 
sustentabilidade ou sistema orgânico (Semagro, 2015).

A partir do objetivo de normatizar e aperfeiçoar o controle e garantias nos campos de qualidade e 
sanidade animal, foi instituído a Lei da Rastreabilidade (Lei 12.097/2009) e regulamentado pelo Decreto 
nº 7.623/2011 cabe a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) colocar em prática a 
gestão de Protocolos de Rastreabilidade de Adesão Voluntária dos produtores. Um dos protocolos foi 
criado em 2017, a Plataforma de Qualidade de Carne Bonificada. Ela tem por objetivo facilitar o acesso à 
informação para o produtor. Nela constam nove programas de bonificações de carcaça, e partir desta 
plataforma o pecuarista pode acessar e ver em qual programa melhor se enquadra, podendo então realizar 
seu credenciamento. O sistema também permite a rastreabilidade do produto, desde a propriedade até a 
mesa do consumidor, o que torna o processo produtivo mais transparente e confiável (Plataforma, 2018).

As empresas privadas buscam atingir avanços no melhoramento genético e homogeneização de 
lotes, para que possam agregar valor em seu produto que será distribuído no mercado interno e externo. 
No entanto, cabe ao produtor fazer estes aperfeiçoamentos. E para estimulá-lo, a indústria o incentiva 
economicamente, ou seja, pagando mais por cada arroba se estiver dentro dos padrões do protocolo de 
bonificação da empresa que visa obter um produto de qualidade advindo de animais precoces com bom 
teor de acabamento e peso adequado.

O objetivo neste trabalho foi abordar os programas de bonificação da carcaça passíveis de 
utilização pelos produtores de bovinos de corte no Estado de Mato Grosso do Sul. 

DESENVOLVIMENTO

O que é bonificação de carcaça?
As bonificações de carcaças são programas ou protocolos desenvolvidos pelas Associações de 

criadores, frigoríficos participantes e/ou órgãos do governo público para agregar valor à produção de 
carne bovina. Diante disso, os frigoríficos possuem uma maior renda e adquirem matéria-prima 
padronizada e de qualidade. Desta forma também auxiliando na economia, abrindo portas para o mercado 
externo que exige uma carne de qualidade oriunda de animais precoces e que tenham feito parte de uma 
produção sustentável.

Quantos programas existem?
Atualmente existem nove programas e arranjos que promovem bonificações de carcaças por 

qualidade no estado de Mato Grosso do Sul, sendo eles: Cota Hilton, Novilho Precoce MS, Precoce MS, 
Programa Carne Orgânica e Sustentável do Pantanal, Programa de Qualidade Nelore Natural (PQNN), 
Protocolo Angus, Protocolo Senepol, Protocolo Sinal Verde e Protocolo 1953.

A Cota Hilton, criada em 1979, é voltada à exportação para Europa Ocidental. Ela trabalha com 
cortes específicos e quantidade anual exata. Surgiu a partir da rede de hotéis Hilton, porque desejavam 
ofertar um produto de alta qualidade para seus hóspedes e credenciou alguns países para isso. 
Atualmente, não é mais exclusiva e fornece para outras redes hoteleiras, supermercados e restaurantes.

A Associação de Produtores de Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul, criada em 1998 por 
pecuaristas pela crescente demanda de carne bovina, visa ofertar um produto de qualidade comprovada e 
identificação de origem. O programa não possui preferência por raças ou cruzamentos, mas exige que os 
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animais sejam provenientes de raças de corte, com homogeneidade do lote, conformação e peso de 
carcaça, idade e grau de acabamento. 

O subprograma Precoce MS está inserido no PROAPE. Este é regido por meio da parceria entre 
órgãos: Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar (SEMAGRO), a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), Serviços de Inspeção Animal da 
Superintendência Federal de Agricultura - SFA/MS, da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e 
Vegetal do MS (IAGRO), a Embrapa Gado de Corte e os Conselhos CRMV/MS e CREA/MS. No 
subprograma, a qualidade é avaliada por três elementos, sendo eles o animal (sexo, maturidade, 
acabamento e peso), o lote (homogeneidade de no mínimo 60%) e o processo produtivo (Boas Práticas 
Agropecuárias, identificação animal, associativismo e sustentabilidade).

Com o intuito de agregar valor à produção de bovinos pantaneiros, pecuaristas da região 
pantaneira se juntaram e formaram, em 2001, a Associação Brasileira de Produtos Orgânicos (ABPO). A 
partir do ano de 2018 o protocolo passou a ser uma política pública do Governo do Estado, sendo inserida 
no PROAPE. Também faz parte da Plataforma de Qualidade de Carne Bonificada. O programa tem por 
objetivo aumentar a competitividade no mercado ofertando produtos para mais um nicho de mercado e 
incentivar a produção pantaneira por ser pouco invasiva no bioma trazendo pouco impacto ambiental.

No ano de 1999, a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) buscou meios para 
alavancar a raça Nelore. A melhor forma de atingir seu objetivo seria impondo a marca Nelore como a 
principal marca da carne brasileira. A partir do auxílio do Prof. Dr. Pedro de Felício com embasamento 
técnico e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), surgiu o Programa de 
Qualidade Nelore Natural (PQNN). Os animais devem ter no mínimo 75% de sangue Nelore.

O Protocolo Angus foi lançado em 2015 pela Associação Brasileira de Angus, sendo o pioneiro no 
país. Atualmente, faz parte da Plataforma de Qualidade CNA. Ele está inserido nos mercados que 
demandam produtos de alto valor agregado. 

Desenvolvido pela Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Senepol (ABCB Senepol), em 
2019, o selo Senepol Quality Assurance (SQA), também conhecido como Protocolo Senepol. O programa 
está inserido na Plataforma de Qualidade de Carne Bonificada para estreitar os vínculos entre a ABCB 
Senepol, os frigoríficos, produtores rurais e consumidor final.  Possui o propósito de agregar valor à toda 
cadeia produtiva da carne Senepol com seus cortes premium.

A partir de um compromisso firmado em 2015 entre o governo de Mato Grosso do Sul, Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado (Famasul), Associação Brasileira das Indústrias de Exportadoras de 
Carnes (Abiec), Associação dos Criadores de MS (Acrissul), Novilho Precoce, Embrapa Gado Corte e 
apoio da JBS, foi lançado o Protocolo Sinal Verde. O propósito do programa é fortalecer o setor pecuário 
e criar a marca de que Mato Grosso do Sul possui, produção de carne de qualidade. A ideia que se tem é 
de conseguir qualidade 100% nos abates do estado (JBS-Cicarne, 2015).

Em 2018, a empresa de produtos alimentícios José Batista Sobrinho (JBS), lançou o primeiro 
programa de multi-raças do mercado, Protocolo 1953. Este programa possibilitou que o consumidor 
pudesse consumir carnes premium por meio de grandes redes de varejo, algo que antes era apenas por 
fast-foods e boutiques.

Padrão de carcaça
Os programas de valorização para produção de animais precoces, em geral, podem ter vários 

modelos de bonificação e serem inseridos em diferentes categorias de bovinos. Em geral, os programas 
seguem três critérios principais: maturidade, peso de carcaça e acabamento de gordura. Alguns incluem 
um quarto critério, que é a porcentagem do lote que atende aos três princípios. Cada programa define a 
maturidade, o peso de carcaça e o grau de acabamento de gordura mínimos e máximos desejados e a 
porcentagem mínima do lote que eles devem se adequar. Sendo assim, se os animais atenderem aos 
critérios estabelecidos, são bonificados. Diante dessa perspectiva, cada programa tenta cada vez mais uma 
maior eficiência da indústria, homogeneização das carcaças e valorização pelo consumidor (Gomes et al., 
2018).

Avaliar a maturidade é importante, pois esta pode ser diretamente relacionada à maciez da carne. 
Em geral, músculos de animais fisiologicamente maduros são mais duros, principalmente devido às 
mudanças que ocorrem no colágeno, componente do tecido conjuntivo. Da mesma forma, animais mais 
jovens possuem músculos com coloração vermelha brilhante. À medida que os animais tornam-se mais 
velhos, a concentração de mioglobina na carne aumenta, alterando a cor desses músculos, tornando-os 
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com coloração mais escura. Daí a importância da avaliação da característica de maturidade dos animais a 
fim de identificá-los com qualidade superior (Judge et al., 1989).

A maturidade pode ser medida pela dentição incisiva do animal, visualizando-se a troca dos 
dentes decíduos pelos permanentes, assim podendo ser estipulada sua idade. A sua mensuração é dada 
pela contagem dos dentes permanentes da seguinte forma: 0 (apenas dentes decíduos), 2, 4, 6 
(intermediário) e 8 (adulto). Estes números são acompanhados por letras T (macho inteiro) ou J (macho 
castrado ou fêmea) para formarem as categorias: J0, T0, J2, T2 e J4 (Faísca et al., 2002).

Quanto ao grau de acabamento, as carcaças são avaliadas visualmente e recebem um escore 
correspondente à quantidade de gordura que as recobre: escassa (1 a 3 mm de espessura), mediana (3 a 6 
mm), uniforme (6 a 10 mm) ou excessiva (acima de 10 mm). O escore reflete o grau de gordura na 
carcaça como um todo e é influenciada por sua distribuição sobre cortes localizados no lombo e no 
traseiro. Os graus medianos e uniforme são os desejados, pois evitam carcaças com muita gordura 
(desperdícios) e muito magras (cortes comerciais menos valorizados) (Gomes et al., 2018).

Como funciona o incentivo fiscal para os programas de bonificação?
Os incentivos fiscais variam de acordo com o programa ou protocolo que se está inserido. Os 

incentivos funcionam da seguinte maneira: ao invés dos frigoríficos repassarem o valor total do seu 
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço (ICMS), lhes é dada uma porcentagem de desconto. E 
este desconto é destinado aos produtores em suas bonificações na produção. Em outros casos, o próprio 
produtor que tem isenção de imposto e redução no ICMS.

Como é o caso dos produtores da região pantaneira que aderirem ao subprograma Carne 
Sustentável e Orgânica do Pantanal recebem isenção de impostos. A redução do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) pode chegar a 50% na produção de carne 
sustentável e a 67% na produção orgânica (ABPO, 2018).

Com relação ao programa Precoce MS (2016), o cálculo do incentivo do programa é considerado o 
impacto da dimensão produto em 70% e do processo em 30%. Haverá um valor resultante da somatória 
das duas dimensões (produto e processo) que serão multiplicados pelo valor máximo da bonificação do 
subprograma (67%) e o resultado será a bonificação gerada para um determinado animal.

Os valores das bonificações das empresas privadas variam de acordo com o preço de mercado e a 
as avaliações de carcaça do animal que foi abatido (peso, acabamento de gordura e maturidade). Elas 
podem ser encontradas por meio das tabelas de bonificação que são publicadas por cada empresa. Como 
por exemplo, a Associação Brasileira de Angus (2019) bonifica os animais que são T0 (macho inteiro 
com 0 dente incisivo permanente – d.i.p) com peso igual superior a 240 kg com acabamento uniforme e 
mediano, respectivamente, com R$ 7,00 e R$ 5,00/@. Os animais T0 e MC2d (macho castrado com 2 
d.i.p), peso entre 225 e 239,9, com acabamento uniforme e mediano, respectivamente, com R$ 6,00 e R$ 
4,00/@. As F4d (fêmeas com 4 d.i.p) com peso entre 225 e 239,9, acabamento uniforme e mediano, 
respectivamente, com R$ 6,00 e R$ 4,00/@. Fêmeas com peso igual superior a 240 kg com acabamento 
uniforme e mediano, respectivamente, R$ 5,00 e R$ 3,00 por arroba.

Produção e qualidade
A classificação e tipificação da carcaça são importantes para organizar e facilitar o sistema de 

compra e venda (comercialização do produto). Também auxilia na padronização dos produtos, visto que 
por meio da classificação e da tipificação pode-se definir o valor de determinada carcaça, forçando toda a 
cadeia produtiva a adaptar-se para produzir a carcaça que irá resultar em melhor remuneração, o que 
consequentemente irá aumentar a qualidade e o rendimento da carne produzida no país (Bridi, 2002).

Ao longo do tempo o mercado tem se tornado mais exigente por carnes com qualidades específicas 
como cortes especiais, orgânicas e sustentáveis. Esta demanda reflete na indústria que passa a buscar 
animais com bom acabamento e padronização de carcaça a fim de suprir as demandas do mercado 
consumidor. 

A carne sul-mato-grossense se destaca no mercado externo por passar por uma rigorosa inspeção 
sanitária federal e por ser referência em qualidade e sustentabilidade, tendo seus animais criados a pasto e 
apenas terminados em confinamento. O estado se encontra em uma boa posição na cadeia produtiva da 
carne nacional tendo crescimentos constantes. Segundo IBGE (2019), no primeiro e segundo trimestre de 
2019 o abate de bovinos do MS foram, respectivamente, em torno de 13,89% e 14,02% do abate nacional.
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Os sistemas de produção e frigoríficos giram em torno da demanda do mercado. Havendo 
demanda a cadeia de produção começa a se movimentar para ofertar uma carne que atenda esses critérios 
exigidos pelos consumidores. Para que esses produtos sejam produzidos, os frigoríficos avaliam as 
possibilidades e começam a selecionar as características de raça, peso, maturidade e deposição de 
gordura. No entanto, quem produz é o pecuarista que é atraído para esta cadeia de produção através dos 
programas de bonificação que visam agregar valor ao seu produto sendo produzido dentro dos padrões da 
indústria. Este aperfeiçoamento na qualidade da carne propicia o aumento da produção e padrão da carne 
do estado, beneficiando o estado como um ótimo produtor e forte estado na cadeia da carne. O 
desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul pode ser avaliado através do seu aumento no número 
de abates no transcorrer dos anos, sendo de 57.814 animais em 2002 para 3.265.512 animais em 2018 
(ABIEC, 2019). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mercado da carne teve um crescimento considerável e constantemente surgem diferentes nichos 
de mercado da carne bovina, exigindo cortes específicos e alto padrão de qualidade. Com o estímulo das 
bonificações para os produtores, diversas áreas acabam se beneficiando: o produtor recebe mais pelo seu 
produto, são estimulados avanços zootécnicos como o melhoramento genético do rebanho brasileiro e 
bem-estar animal, a sustentabilidade torna-se foco e ajuda a manter biomas preservados, os frigoríficos 
recebem produtos de alta qualidade, o aumento de produção e qualidade viabilizam caminhos para o 
mercado externo contribuindo para a economia do estado de Mato Grosso do Sul fortalecendo ele na 
cadeia de produção da carne por possuir seus animais criados a pasto e serem bem visados pelos 
consumidores externos e a economia brasileira se beneficia pelos lucros arrecadados pela produção do 
estado e estabelece contato com outros países.
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