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Resumo: O estudo em questão, em consonância com a temática de Arranjos Produtivos 
Locais - APL - ora em discussão no SEBRAE - BA,  aborda a competitividade da cadeia 
produtiva do couro no Sub-Médio do Vale do São Francisco, abrangendo as cidades de 
Juazeiro - BA e Petrolina - PE e as cidades circunvizinhas, analisando a sua produção 
industrial bem como a visão do pequeno e do grande produtor rural de caprinos e bovinos, 
bem como das relações existentes entre os vários parceiros componentes da referida cadeia. 
 Usando uma metodologia fundamentalmente de pesquisa de campo, com realização 
de entrevistas, visitas, análise dos principais métodos da ovinocaprinocultura utilizados pelos 
criadores. A análise da cadeia produtiva foi realizada, levando em conta os seguintes 
aspectos: 
- visão estratégica da cadeia: visão empresarial, análise de ameaças e pontos fortes; 
- articulação entre os elos da cadeia (sintonia entre os diversos participantes); 
- expansão da caprinocultura e a preservação do meio ambiente; 
- política de assistência técnica; e 
- qualificação da mão-de-obra. 

    Conclui-se que praticamente não existem arranjos na cadeia produtiva do couro na 
região do  sub-médio  do Vale do São Francisco, e os que aqui se  enconram são frágeis e 
inesperessíveis.  
Palavras-chave: Arranjo Produtivo Loca; Cadeia produtiva; Couro. 

 

1. Introdução 

Os dez maiores rebanhos de caprinos e sua participação no rebanho caprino mundial 
estão representados na Tabela 01. Conforme o dados, os dez maiores rebanhos de caprinos 
estão na China (21,7%), Índia (16,7%), Paquistão (6,9%), Sudão (5,4%), Bangladesh (4,6%), 
Nigéria (3,6%), Irã (3,5%), Somália (1,7%), Indonésia (1,7%), Tanzânia (1,6%) e Brasil 
(1,3%). Estes países possuem, juntos, 68,6% do rebanho mundial de caprinos (FAO, 2003). 

Conforme a Tabela 02, os dez maiores rebanhos de ovinos estão na China (13,3%), 
Austrália (10,9%), Índia (5,7%), Sudão (4,6%), Nova Zelândia (4,2%), Reino Unido (3,5%), 
África do Sul (2,8%), Turquia (2,6%) e Paquistão (2,4%) (FAO, 2003). Os dez maiores 
rebanhos representam ao redor de 55% do rebanho ovino mundial. 
 Percebe-se uma menor concentração dos rebanhos ovinos, se comparado aos rebanhos 
caprinos. É notável, também, que entre os dez maiores rebanhos de ovinos estão países em 
desenvolvimento e países desenvolvidos. O Brasil aparece como o 10º rebanho mundial de 
caprinos, mas é apenas o 15º maior rebanho de ovinos (1,45%). 

Com base em recentes estudos das cadeias de comercialização de caprinos e ovinos no 
Nordeste e em estatísticas do comércio mundial, pode-se notar que a produção e o mercado de 
carne desses animais começa a se diferenciar e a apresentar canais de comercialização e 
distribuição dos produtos que visam atender às múltiplas e complexas exigências dos 
consumidores atuais.  

A existência de diferentes consumidores abre possibilidades, a exemplo de outros 
produtos agropecuários, para estabelecimento de diferentes tipos de mercados que se 
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diferenciam tanto pelo destino final do produto, como pelo volume, a qualidade e a forma de 
organização dos atores da distribuição. Os tipos de mercado são: (a) o mercado local, 
representado pelas cidades ao redor das zonas de produção; (b) o mercado regional, que 
compreende as cidades de pequeno, médio e grande portes, inclusive, capitais dos estados do 
Nordeste; (c) o mercado extra-regional ou nacional, sendo os maiores centros consumidores 
do Brasil localizados na região Sudeste; e (d) o mercado internacional. 

No Nordeste, o Produto Interno Bruto (PIB)   vem apresentando um crescimento 
positivo, o que demonstra que algumas mudanças estão ocorrendo na região. Dada a extensão 
territorial e a importância da atividade agropecuária para a região é necessário analisar  a atual 
matriz produtiva, incentivando o desenvolvimento de atividades que tenham uma capacidade 
competitiva e de integração ao mercado, sem comprometer a sustentabilidade ambiental e que 
seja capaz de ocupar mão-de-obra, gerar renda para as famílias e divisas para a região.  

A cadeia produtiva de couro e calçados encontra-se entre as cadeias em que o Brasil 
tradicionalmente apresenta fortes indicadores de competitividade. A cadeia vem apresentando 
A cadeia produtiva de couro e calçados encontra-se entre as cadeias em que o Brasil 
tradicionalmente apresenta fortes indicadores de competitividade. A cadeia produtiva vem 
apresentando desde o início da década de 90, saldos comerciais de US$ 2 bilhões ao ano e 
exportações que superam a marca de US$ 2,5 bilhões com perspectivas de crescimento futuro. 
Apesar destes indicadores, há ameaças ao seu desempenho, dadas sobretudo pela concorrência 
direta de países asiáticos com menores custos de mão-de-obra e pela concentração das 
exportações brasileiras em poucos países importadores(SEBRAE, 2002).  

A indústria brasileira de couro é constituída por cerca de 805 curtumes formalmente 
registrados, dos quais 80% podem ser classificados como pequenas empresas. Estima-se que 
essa indústria empregue diretamente cerca de 65.000 pessoas. Segundo dados da RAIS - 
MTE, havia no final da década de 90,  30.846 empregos formalmente registrados em 
curtumes, mas esse montante não incorpora a) autônomos,  b)relações informais de emprego e 
c) aqueles que trabalham em frigoríficos que possuem setor de curtimento na própria unidade. 
 Cabe registrar que existem diversos curtumes artesanais, sem qualquer registro formal, 
com a produção voltada, prioritariamente, para o mercado regional de calçados rústicos e, em 
especial, para o segmento de artefatos de couro artesanais. Estes curtumes encontram-se mais 
concentrados nas regiões menos desenvolvidas, empregando um grande número de 
pessoas(SEBRAE/RN, 2001) 

É possível a um país ou região deter apenas algumas etapas do processo produtivo, 
adquirindo os insumos e/ou ofertando produtos junto ao mercado internacional. Nesse 
sentido, o fato de o Brasil apresentar todas as etapas do processo produtivo constitui um 
elemento distintivo, havendo diversos países que concentram sua produção em apenas 
algumas etapas. No Brasil, entretanto, funções gerenciais relevantes da indústria de calçados – 
como o design de produtos, o domínio da comercialização e gerenciamento de marca – são 
relativamente menos desenvolvidas que as atividades de transformação de produto. 

A produção e a indústria de couros localizam-se principalmente no sul e sudeste do 
país, como mostram a Tabela 3, havendo tendência atual de deslocamento para novo pólo no 
centro-oeste em função de relocalização de rebanhos e frigoríficos, bem como da existência 
de incentivos e de outras condições favoráveis nesta região. 

A pesquisa em questão visava atender ao objetivo de identificar, analisar e propor  
sugestões acerca dos principais impactos de pecuária e industrial na cadeia produtiva, tendo 
em vista a competitividade da cadeia produtiva do couro no Sub-Médio do São Francisco. 
Vale ressaltar que a cadeia produtiva aqui relatada ficou restrita aos problemas da produção 
"antes da porteira" (ração, pasto e criação e abate dos animais, aí considerados os aspectos de 
conservação e distribuição das peles) e "dentro da porteira" (produção industrial do couro).  
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Tabela 01. Os dez maiores efetivos de rebanho caprino no mundo e sua participação no rebanho mundial de 
caprinos, 2002 

Participação (%) 
País 

Rebanho caprino 
(cabeças) por país acumulada 

China 161.492.200 21,72 21,72 
Índia 124.000.000 16,68 38,40 
Paquistão 50.900.000 6,85 45,25 
Sudão 40.000.000 5,38 50,63 
Bangladesh 34.400.000 4,63 55,26 
Nigéria 27.000.000 3,63 58,89 
Irã 25.757.000 3,46 62,36 
Somália 12.700.000 1,71 64,07 
Indonésia 12.400.000 1,67 65,73 
Tanzânia 11.650.000 1,57 67,30 
Brasil 9.800.000 1,32 68,62 
Demais países 233.275.153 31,38 100,00 
Mundo 743.374.353 100,00 100,00 

Fonte: FAOSTAT (2003). 
 

Tabela 02. Os dez maiores efetivos de rebanho ovino no mundo e sua participação no rebanho mundial de 

ovinos, 2002 

Participação (%) 
País 

Rebanho ovino 

(cabeças) por país acumulada 

China 136.972.415 13,25 13,25 

Austrália 113.000.000 10,93 24,18 

Índia 58.800.000 5,69 29,86 

Irã 53.900.000 5,21 35,07 

Sudão 47.043.000 4,55 39,62 

Nova Zelândia 43.141.900 4,17 43,80 

Reino Unido 35.832.000 3,47 47,26 

África do Sul 29.090.000 2,81 50,07 

Turquia 26.972.000 2,61 52,68 

Paquistão 24.398.000 2,36 55,04 

Demais países 464.858.505 44,96 100,00 

Mundo 1.034.007.820 100,00 100,00 

Fonte: FAOSTAT (2003). 

 

Tabela 03 - Produção de couro no Brasil por Região em 2000 

REGIÃO NÚMERO DE COUROS PARTICIPAÇÃO (%) 
Sul 

Sudeste 
12.385.750 
11.027.250 

38 
33 
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Centro-Oeste 
Nordeste 

Norte 

4.920.500 
3.562.000 
604.500 

15 
11 
2 

Total 32.500.000 100 
 

2. Metodologia 

Com relação ao tipo de pesquisa, a mesma se baseou em pesquisa de campo uma vez que 
foi foram realizadas várias visitas à produtores rurais a fim de analisar o manejo alimentar, de 
reprodução, entre outros aspectos. Durante as visitas o método mais aplicado foi o da 
observação dos pontos centrais acerca do manejo, das características do pasto, cerca dos 
currais e propriedades, entre outros fatores. Foram realizadas algumas entrevistas 
principalmente nos curtumes (com pessoas chave na área de recepção da matéria prima e 
produção) e com o responsável pelo Programa Cabra Forte do Sebrae-BA e da ASCCOPER 
em Petrolina.   
 Para isso foi também adotado o método de análise qualitativa uma vez que o estudo 
analisou processos junto a produtores, químicos, industriais, isto é, pessoas chave da cadeia 
produtiva e o cruzamento destas informações foi de fundamental importância para o trabalho. 
 A pesquisa teve cunho exploratório e descritivo visto que objetivou identificar e 
analisar os processos produtivos na cadeia produtiva do couro e tornar estas informações 
disponíveis ao público interessado, bem como propor idéias de melhoria dos mesmos. 
 Dentro da população de todos os curtumes, pequenos e grandes produtores, 
frigoríficos e matadouros existentes na região foram analisadas as seguintes amostras: 
- 2 curtumes: Curtume Moderno em Petrolina – PE e Curtume Campelo que têm um peso 
significativo para a economia da região em estudo. 
- pequenos produtores (entre pequenos e grandes) nas cidades de Juazeiro - BA, Petrolina-PE 
seu entorno. 
 Inicialmente tínhamos incluído na pesquisa, visita à matadouros e frigoríficos, mas 
estas visitas se mostraram desnecessárias dado, por um lado o pequeno número de abates nos 
matadouros e por outro a nossa ênfase era a produção do couro em si. 
 

3. Resultados 
No decorrer do estudo pudemos constatar que a ovinocaprinocultura é uma atividade 

bastante marcante na região do semi-árido nordestino, representando uma forma de 
sobrevivência do homem da caatinga.  
 
3.1 Programa Cabra Forte e Região de Juazeiro 

Pudemos constatar que o Programa Cabra Forte, do Governo do Estado da Bahia está 
completando o seu terceiro ano de implantação com bons resultados como a integração entre 
os produtores rurais, a disseminação de informações de manejo alimentar e reprodutivo, a 
melhoria da qualidade de vida dos pequenos produtores, através da renda proveniente da 
ovinocaprinocultura. 

O programa que começou com 18 municípios hoje abrange 50 municípios no 
norte/nordeste do estado da Bahia, o equivalente a 35% do semi-árido baiano. Estes 
municípios estão organizados em 6 pólos a saber: 
  
• Pólo Remanso: Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Pilão Arcado, Remanso 
• Pólo Juazeiro: Curaçá, Juazeiro, Sento Sé, Sobradinho, Uauá 
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• Pólo Conceição do Coité: Araci, Barrocas, Candeal, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, 
Conceição do Coité, Gavião, Nova Fátima, Pé de Serra, Retirolândia, Riachão do Jacuípe, 
Santa Luz, São Domingos, São José do Jacuípe, Serrinha, Teofilândia, Valente, Várzea da 
Roça 
• Pólo Jaguarari: Andorinha, Campo Formoso, Jaguarari, Mirangaba, Ourolândia, 
Umburanas, Várzea Nova 
• Pólo Paulo Afonso: Abaré, Canudos, Chorrochó, Glória, Jeremoabo, Macururé, Paulo 
Afonso, Rodelas, Santa Brígida 
• Pólo Monte Santo: Cansanção, Euclides da Cunha, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, 
Quijingue, Tucano. 
 

Tabela 04: Relação dos produtores cadastrados, assistdidos e as metas do programa, por pólo 

Pólos Meta Produtores 

cadastrados 

Produtores Assistidos 

Pólo de conceição do Coité 6.500 7.097 4.664 

Pólo de Jaguarari 4.500 3.901 3.422 

Pólo de Juazeiro 7.000 6.560 4.543 

Pólo de Monte Santo 5.500 6.536 2.683 

Pólo de Paulo Afonso 3.500 3.332 2.281 

Pólo de Remanso 6.500 7.468 4.049 

Total 33.500 34.894 21.642 

Fonte: SEBRAE/BA (2006) 

 

 O programa oferece aos produtores rurais, capacitação específica e assistência técnica 
sempre direcionados à melhoria genética, nutrição e sanidade. Durante a visita com técnicos 
do programa à Fazenda do Iço, acompanhados pelo Sr. Carlos Robério. A fazenda conta com 
investimento de aproximadamente 300 mil reais e já estão aprovados mais 400 mil para serem 
investidos em vários laboratórios como o a foto abaixo que é o laboratório de análise de OPG 
(verminozes). Futuramente todos os produtores inscritos no programa poderão usufruir deste 
laboratório e garantir bons resultados para o seu rebanho. 

A fazenda dispõe também de 2 apriscos projetados para 200 cabeças de caprino e 
ovino (figura1). Inicialmente serão 50 cabeças da raça Anglo Nubiano e Savana (Caprino) e 
Dopper (ovino). O programa disponibiliza uma equipe para cada grupo de 500 produtores. 
Cada equipe é composta por 1 técnico de nível superior (podendo ser um agrônomo, 
veterinário ou zootecnista), 4 técnicos agrícola e 15 agentes comunitários. A fazenda conta 
com total de 450 hectares, com recursos que vêm dos seus parceiros (BB, Fundação Banco do 
Brasil, CAR, Winrock. 
 O programa possui cadastrado mais  34.000 pequenos criadores de ovinos e caprinos, 
disponibilizando assistência técnica a mais de 21.000 produtores. Enquanto que a taxa de 
desfrute do rebanho é na taxa de 16% em outras regiões pesquisadas mas não incluídas no 
programa, nas regiões incluídas no programa, essa taxa é de 35%.Uma relação de produtores 
cadastrados e assistidos é representando na Tabela 05. 
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 Apesar de toda a atenção dada ao produtor rural pelo programa, não existe nenhuma 
parte no tocante ao couro. O produtor recebe cursos e capacitações, principalmente pelo 
SEBRAE e EBDA (Empresa Bahia de Desenvolvimento Agropecuário), mas basicamente 
com relação à comercialização da carne, o manejo, raças que melhor se adequam à região, 
entre outros.  
 
3.2 Região de Petrolina 
 Percebemos que já  o Estado de Pernambuco não tem nenhum programa específico 
para o ovinocaprinocultor, apenas projetos pontuais, insuficientes. Existem, inclusive, muitos 
produtores de Petrolina e região que têm participado de capacitações em Juazeiro-BA.  

Com relação à Petrolina e entorno, das visitas e observações feitas, pudemos perceber 
que não existe nenhuma atenção especial dado a este produto, daí que o produtor não vê 
nenhum interesse comercial neste produto. 

Em todos os casos pode-se constatar que as características de propriedade e de raças 
são similares de região para região, no perímetro pesquisado. Já na parte do manejo existem 
diferenças significativas pois os produtores que têm mais acesso à capacitação costumam criar 
os animais em curral, com alimentação controlada (combinação de pasto com mistura 
preparada), enquanto que outros produtores geralmente deixam os animais à solta na caatinga. 

Com os animais soltos na caatinga ocorrem muitos problemas de doenças, de ataque 
de outros animais e o produtor não tem controle sobre tais fatores. A pele destes animais tem 
maior incidência de marcas de espinhos e de galhos secos da vegetação e muitos animais 
acabam morrendo presos nos galhos.  

 

3.3 Curtumes 
No que se refere aos curtumes pudemos perceber que o Campelo, apesar da maior 

produção e trabalhar com melhor qualidade matéria prima (pele) não se preocupar muito com 
a parte de acabamento e melhoria do produto face à concorrência de outros mercados. O 
Moderno por trabalhar com uma matéria prima mais deficiente, conta um dos melhores 
setores de acabamento do país, permitindo aos seus técnicos participar anualmente de diversos 
congressos nacionais e feiras internacionais. 

O Curtume Campelo, um dos maiores do Nordeste, tem uma capacidade de 
produção para 8.000 peles de ovino/caprino por dia mas no momento está trabalhando apenas 
consumindo 6.000 peles/dia. O Curtume Moderno tem uma capacidade para 3.500/4.000 
peles/dia, o que mostra que a região tem uma produção de peles muito abaixo da demanda dos 
curtumes, o que obriga estes a comprar peles em regiões distantes e a preços que poderiam ser 
mais atrativos caso a região disponibilizasse estas peles. O preço  da pele varia atualmente 
entre R$6,50 a R$8,00, muitas vezes vendido aos curtumes por atravessadores. Estes 
adquirem tais peles junto aos produtores por R$4,50, o que mostra uma necessidade de união 
entre os produtores visando comercializar diretamente suas peles aos curtumes. 

Outro detalhe é que a maior parte das peles vem de matadouros informais, que pode 
ser dentro das propriedades ou em matadouros não registrados. Constata-se que na maioria 
das vezes o produtor comercializa o animal ainda vivo. 

Existe uma associação que abrange 5 curtumes no Nordeste e que é responsável pela 
compra das peles consumidas pelos curtumes sócios. Esta associação é responsável pela 
compra da pele nas mais diversas regiões do Nordeste e repassar aos associados que só podem 
comprar peles da associação. Esta também tem feito o trabalho de conscientizar os produtores 
(através de palestras e capacitações) da importância da pele para a renda dos produtores, da 
melhor forma de manejo e abate, entre outras informações. Aqui na região, o Curtume 
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Moderno faz parte da Associação mas o Curtume Campelo, até agora, não faz parte da  
mesma, o que faz com que tal curtume tenha trabalho adicional na hora da aquisição de peles.  

 

4. Considerações finais 

Pudemos constatar que a ovinocaprinocultura é uma base significativa de 
sobrevivência do produtor rural no semi-árido nordestino. Porém é notório a atenção 
diferenciada que é dada pelos governantes aos produtores dessa região, pelo menos nos 
Estados de Pernambuco e Bahia, que foram as regiões delimitadas no estudo. 

O Estado da Bahia, através do Programa Cabra Forte, da EBDA, do SEBRAE, da 
CERB (Companhia de Energia Rural da Bahia) tem feito esforços humanos, financeiros e 
tecnológicos significativos no sentido de garantir uma informação padronizada aos pequenos 
produtores de caprino e ovino, facilitando assim uma maior competitividade a esses 
produtores. Porém e apesar de todo este esforço, tem-se esbarrado na própria cultura do 
produtor que tem grandes ressalvas para trabalhar em associação e aceitar mudanças no 
manejo. Outro problema constatado é o fato de todos estes programas enfatizarem muito mais 
o lado comercial da carne e do leite e seus derivados, do que propriamente a pele. 
Acreditamos que a pele, pelos valores atuais da sua comercialização, seria de grande valor em 
termos de renda para o produtor, mas este não tem nenhum interesse na sua comercialização, 
além de não ter informações acerca dos cuidados na criação e no abate do animal para esse 
fim. 

Fica claro que há uma certa organização produtiva  entre alguns elementos desta 
cadeia mas estes laços precisam ser fortalecidos, principalmente entre os produtores, entre os 
produtores e os consumidores finais (sejam eles os curtumes ou  consumidores da carne/leite) 
e com os frigoríficos e matadouros da região. É de ressaltar também a necessidade de 
programas mais significativos e de longo prazo para os pequenos produtores, principalmente 
no Estado de Pernambuco. 

Recentemente Petrolina foi agraciada, pelo Governo do Estado de Pernambuco, com 
uma beneficiadora de leite, com a ASCCOPER (Associação de Criadores de Caprino e Ovino 
de Petrolina e Região) administrando tal equipamento, mas na parte da pele muito pouco se 
fez. 

Outro agravante é que existem muitos atravessadores, vendedores e compradores 
informais de pele, dentro da cadeia, por isso o couro do animal demora muito a chegar aos 
curtumes, e quanto maior este tempo maior também a possibilidade de desgaste da pele. E não 
há nenhuma instituição, na região, que fiscalize esses movimentos. Todos os setores dentro 
desse processo produtivo na verdade parecem estar muito acomodados com a situação, esses 
não vislumbram a grande chance de ganhos existentes para todos, através da melhoria da 
qualidade do bem em questão.  
 Com relação ao Programa Cabra Forte, tem trazido bons resultados aos produtores e 
esperamos que este programa tenha continuidade e abranja posteriormente a discussão e 
treinamento em torno do couro o que ajudaria a suprir a demanda por peles por parte dos 
curtumes além de permitir uma renda extra aos produtores. 
 Mesmo com todos os problemas que a pele traz ao chegar ao curtume, os curtumes 
têm conseguido produzir um couro com qualidade  aceitável, pelo menos para o mercado 
nacional. Caso a matéria prima obtivesse um pouco mais de qualidade, é possível que o couro 
da região chegasse ao mercado internacional em melhores condições de competitividade do 
que as atuais. É importante que o Curtume Campelo também faça parte da Associação para 
que a mesma seja realmente um fórum de debate e que ajuda na melhoria da pele e do couro 
da nossa região. 
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 Problemas constatados no manejo – criação dos animais na caatinga,  não só por falta 
de conhecimento mas também por falta de alimento nos períodos de seca podem ser sanados, 
através de informações acerca de como armazenar alimentos (compactação, melhores 
misturas, entre outros). 
 Foram encontradas algumas dificuldades na pesquisa junto aos matadouros, o que 
pode ter prejudicado o resultado na hora de constatar as condições de abate e dos cuidados 
que são levados em conta. Porém, como foi citado anteriormente, a  maior parte das peles da 
região são provenientes de matadouros irregulares ou não registrados. 
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