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Introdução

O Nordeste se destaca na criação de caprinos e 
ovinos pela aptidão que a região apresenta, pois esses 
animais têm uma boa adaptação às condições climática
e alimentar característico da região, por ser uma 
atividade que não exige alto investimento de capital e 
por existir um grande mercado consumidor local. 
Porém, essa vantagem natural em termos de clima e 
vegetação sozinha não consegue trazer os retornos 
potenciais da atividade. Para tanto, se faz necessário 
melhorar a organização da cadeia produtiva e formar 
produtores rurais mais profissionais na gestão da 
propriedade rural.

Devido ao fato dessa atividade atender, 
prioritariamente, às necessidades de subsistência e dos 
mercados locais, os produtores não tem se adequado às 
mudanças ocorridas no agronegócio como um todo, 
nem à expansão desse mercado.

De acordo com a EMBRAPA [1] o Nordeste 
concentra mais de 90% e 50% dos rebanhos efetivos de 
caprinos e ovinos do país, respectivamente, 
especialmente nos estados da Bahia e de Pernambuco. 
Há predominância dos pequenos criadores definidos 
pelo tamanho do estabelecimento: aqueles com menos 
de 100 hectares. 

Com relação ao rebanho Pernambucano, observa-se 
que há elevada concentração na região do Sertão, 
detentora de 89,73%do plantel, leve presença na região 
do Agreste, com 8,50%, e apenas 1,77% na região 
litorânea. Esta distribuição confirma a potencialidade 
da caprinocultura no sertão semi-árido. Também é 
verificado no estado explorações de caprinos com alta 
tecnologia, especialmente no mercado de genética e na 
região Agreste, conforme afirma Sampaio [2].

Mesmo registrando taxas crescentes, a 
produtividade de caprinos de corte em Pernambuco 
ainda é relativamente baixa, justificado, em partes, pelo 
regime de exploração ser, predominantemente, 
extensivo, com alta dependência da vegetação nativa, 
utilização de raças não especializadas, uso de práticas 
rudimentares de manejo, assistência técnica deficitária 
e baixo nível de organização e de gestão da unidade 

produtiva, de acordo com Sampaio [2]. A 
caprinocultura é atividade complementar da
agropecuária familiar. O trabalho é dividido entre 
diversos membros da família onde se destacada a 
participação dos jovens e das mulheres no manejo 
desses animais. 

 Diferentemente dos bovinos, os caprinos em geral, 
não passam por processo de engorda sendo necessário 
que os produtores adéqüem a sua produção às 
demandas do mercado, não permitindo que o animal 
envelheça no pasto BNB [3]. Devido a falta de 
adequação do produtor, muitas vezes acaba-se 
ofertando carnes de qualidade inferior, seja com 
relação à aparência, maciez, odor ou paladar. Nesse 
sentido, verifica-se a importância de agentes de 
coordenação da cadeia produtiva que venham a reduzir 
a assimetria de informações entre os elos da cadeia e 
beneficiar a todos os produtores, agroindústria e 
consumidores.

O objetivo do trabalho foi analisar o nível de 
organização dos produtores de caprinos e ovinos do 
município, para uma posterior capacitação dos 
mesmos, visando a sustentabilidade da atividade no 
município e a participação dos produtores nas várias 
etapas da cadeia produtiva, e a adequação do produto 
às exigências de mercado, propiciando um aumento na 
renda desses produtores.

Material e Métodos

O trabalho foi realizado na zona rural do município 
de Sertânia, localizado no Sertão pernambucano, na 
microrregião do Sertão do Moxotó, que fica a 316 km 
de Recife, capital do Estado.

Inicialmente foi feito um diagnóstico com 36 
produtores rurais da região, a partir de entrevistas
estruturadas, para conhecer a comunidade como um 
todo e também para ajudar na elaboração de cartilhas, 
as quais foram distribuídas no decorrer do curso para 
os produtores para facilitar o entendimento e 
acompanhamento dos mesmos.



O programa utilizado para a tabulação e 
cruzamento dos dados gerados nesse trabalho foi o 
Excel 2007, da Microsoft Office.

O curso de capacitação foi promovido pela 
Universidade Federal Rural de Pernambuco através da 
sua Unidade Acadêmica de Garanhuns e com o apoio 
financeiro do BNB (Banco do Nordeste do Brasil). O 
curso foi lecionado em duas comunidades rurais do 
município, com carga horária de 8 horas, o qual foi 
dividido em dois módulos, ambos com 4 horas de 
duração. Um abordou o cooperativismo e o outro 
empreendedorismo e cadeia produtiva da 
caprinovinocultura.

Resultados e Discussão

A região consiste basicamente em criadores de 
pequeno porte, onde 69% deles têm menos de 50 
animais em sua propriedade, 25% possuem de 50 a 100 
animais e apenas 6% possuem mais de 100 animais em 
sua propriedade.

Pudemos verificar que o nível educacional dos 
produtores da região é baixo, o que mostra a 
necessidade de capacitar esses produtores, pois 11% 
deles não têm nenhuma instrução, 36% tem 1º grau 
incompleto, 11% tem 2º grau incompleto, 39% tem o 2º 
grau e apenas 3% tem o 3º grau completo.

Verificou-se também que a renda dos produtores da 
região é baixa, pois 36% deles têm uma renda média 
inferior a um salário mínimo, 41% com um salário 
mínimo, 3%, 3% e 14% com renda média de dois, três 
e mais de três salários mínimos, respectivamente. Isso 
pode ser explicado pelo fato de muitos produtores ter 
pouca ou nenhuma instrução, o que acaba interferindo 
no modo de criação e as técnicas usadas para a mesma.

Na percepção de 64% dos produtores, o principal 
produto gerado na sua propriedade é a carne, em 
seguida vem o leite com 21% e a genética com 10%. 
Os outros 5% dos entrevistados não respondeu. O 
sistema de criação utilizado por 50% dos criadores é 
extensivo, 39% utilizam o semi-confinado e 11% 
utilizam o confinamento.

Quando perguntados se existia sazonalidade na 
produção de caprinos e ovinos na sua propriedade 61% 
disseram existir e 33% afirmaram não existir, alguns 
não responderam. Os produtores que afirmaram existir 
a sazonalidade na sua produção, a maioria alegou ser 
na época da seca na região, que ocorre entre os meses 
de Maio e Novembro, devido à baixa disponibilidade 
de alimentos, porém uma minoria afirmou ser na época 
das águas, que ocorre entre os meses de Dezembro e 
Abril, devido a alta incidência de pragas e doenças e 
também pelo fato de venderem grande parte do rebanho 
no final da época seca para investirem na agricultura no 
início das águas.

Foi verificada ausência ou baixo nível de 
planejamento na comercialização dos animais, pois 
apenas 20% dos produtores realizam a venda de 
maneira programada, 70% realizam a venda de acordo 
com a necessidade e 2% realizam a venda de acordo 
com as condições do pasto, ou seja, a disponibilidade 
de alimento para os animais. Muitos produtores não 
levam em consideração a idade e o peso ideal para 

abate do animal, fazendo com que tenha uma 
diminuição na qualidade da carne oferecida. Os outros 
8% responderam levar em conta outras condições.

Com relação à forma de comercialização desses 
animais, 55% disseram vender aos atravessadores, 18% 
vendem para açougues e 27% para outros (cliente final, 
outros produtores, feiras livres, etc.). É perceptível a 
dependência que os produtores têm em relação à 
necessidade de realizar a venda para os atravessadores 
devido à falta de estrutura ou informação. Os 
produtores em geral ficam a mercê dos baixos preços 
impostos por eles em relação ao do mercado e também 
pela forma de negociação. A maioria dos produtores 
afirmou que a negociação é feita visualmente, ou seja, 
sem uso de balança, onde os atravessadores 
subestimam o peso real do animal. 

Quanto ao escoamento da carne produzida na 
região, 67% dos produtores disseram destinar a 
produção para o próprio município, 21% disseram ser 
para outras cidades do estado de Pernambuco e 7% 
terem outros estados como destino.

As negociações produtor e cliente, na maioria dos 
casos, acontecem sem compromisso. Dos produtores 
74% não tem contrato com o comprador, o contrato 
formal existe para 16% dos produtores e para 8% é 
feito um acordo verbal, onde o que prevalece nesse tipo 
de negociação é o nome (honestidade) do cliente e do 
produtor/fornecedor. Os outros 2% afirmaram realizar 
outros tipos de negociação, mas não deixaram claro 
que tipo seria.

A maioria dos produtores, 69% deles, afirmou não 
haver dificuldades para comercializar os animais e 25% 
disseram ter dificuldade na comercialização, os outros 
6% não responderam. Porém, quando perguntados se 
eles obtivessem um aumento da produção, se eles 
achariam que o mercado estaria disposto a atender essa 
oferta, 92% deles responderam que sim, que o mercado 
estaria pronto para absorver a oferta e apenas 8% 
respondeu que não. Esses dados mostram que o 
mercado consumidor se mostra com potencial 
significativo pela percepção dos produtores.

A relação entre o produtor e o cliente se mostra 
ainda bastante tímida, pois 55% dos produtores 
afirmaram apenas entregar o produto e não realizar 
nenhum tipo de conversa sobre a qualidade do produto 
e sobre a percepção que o mesmo tem do produto como 
um todo e do mercado a jusante, 28% disseram ter essa 
conversa com seus clientes e os outros 17% não 
responderam este questionamento. Isso acontece pelo 
fato dos produtores acreditarem já conhecer as 
preferências de seus clientes foi o argumento de 61% 
dos produtores, 22% afirmaram não conhecer essas 
preferências e 17% não responderam. Porém isso não 
se mostra consistente ou esse conhecimento das 
preferências do consumidor não reflete em ações para 
atender essas preferências, pois quando perguntados se 
eles se preocupam em oferecer animais que atendam as 
preferências dos clientes, apenas 25% afirmou ter essa 
preocupação e 39% disse não se preocupar com isso, os 
outros 36% não quiseram responder.

A grande maioria, 94% dos produtores 
entrevistados participa de sindicatos, associações ou 



cooperativas e reconheceram a importância que essa 
integração tem para a organização da cadeia produtiva. 
Essa integração é importante para uma maior interação 
e organização entre os produtores, permitindo uma 
maior visibilidade dos produtores em relação à 
sociedade, maior capacidade de tomar decisões em 
relação a atividade, maior independência em relação 
aos compradores podendo exigir melhores preços aos 
seus clientes, maior poder de barganha na compra de 
produtos e equipamentos para utilização e/ou 
modernizar da atividade, também utilizar-se de 
programas governamentais que visem melhorar a 
produção na região, etc.

Quase a totalidade, 94% dos produtores, faz algum 
controle de sanidade do rebanho, desses 94% todos eles 
realizam vacinação, vermifugação e aplicação de 
outros antiparasitários, 47% fazem higienização dos 
apriscos ou estábulos e 20% realizam higienização na 
ordenha. Já o controle reprodutivo do rebanho 59% dos 
produtores não o faz e os outros 41% realizam pelo 
menos um artifício como inseminação artificial, monta 
controlada, transferência de embrião, sincronização de 
cio e alternância de reprodutores.

Foi possível notar também uma baixa atuação de 
assistência técnica nas propriedades, onde 78% dos 
produtores afirmaram não recebê-la e apenas 19% 
confirmou ser assistido, os outros 3% não 
responderam. Esse dado pode explicar a falta de 
cuidados básicos com o rebanho que o produtor deveria 
tomar e que estão passando despercebidos, onde a falta 
desses cuidados podem trazer problemas para o 
rebanho e a baixa produtividade do mesmo.

Os caprino-ovinocultores de Sertânia apresentam
alguns problemas de organização e isso acarreta uma 
baixa eficiência tanto da cadeia produtiva como um 
todo, como do próprio elo especificamente. Esses 
problemas podem ser corrigidos se houver uma maior 
comunicação, parceria e confiança entre os produtores 
e os outros agentes que compõem a cadeia. Bem como 
a adequação dos produtos as necessidades e 
preferências dos clientes, e também a oferta constante 
capaz de atender toda demanda existente por esses 
produtos.
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