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Apresentação
A Embrapa Caprinos tem como foco desenvolver e adaptar
tecnologias, com vistas a atender às demandas tecnológicas emanadas
dos diversos segmentos das cadeias produtivas da caprinocultura e
da ovinocultura. Como canal de comunicação entre o cliente e a
Unidade, o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) tem
continuamente recebido solicitações e consultas técnicas sobre os
vários aspectos da exploração de caprinos e ovinos.
Considerando o crescente interesse pela produção de pequenos
ruminantes de corte em todo o País, tornou-se necessária a ampliação
do leque de comunicação entre a instituição e seu público-alvo, de
maneira a atender, de forma rápida e apropriada, a todos os
questionamentos que são endereçados à Unidade. Dentro desta visão,
a Embrapa Caprinos está lançando o livro Caprinos e Ovinos de Corte:
500 Perguntas – 500 Respostas.
Esta publicação reúne informações atualizadas sobre o
agronegócio dos caprinos e ovinos de corte, englobando aspectos
do criatório, do processamento e da comercialização dos diversos
produtos derivados. De modo geral, são abordados os gargalos
tecnológicos mais evidentes, sendo sugeridas alternativas para a
organização do processo produtivo e gerencial, além do
aprimoramento das interações entre os elos das cadeias produtivas.
Concebido em linguagem de fácil acesso, o trabalho poderá
ser utilizado como fonte de consulta por todos os envolvidos no
processo produtivo. Portanto, além de produtores e agroindustriais,
o livro é também destinado a técnicos e estudantes com interesse no
agronegócio da carne e da pele de caprinos e ovinos no Brasil.

Maria Pinheiro Fernandes Corrêa
Chefe-Geral da Embrapa Caprinos
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Introdução
O agronegócio da caprinocultura e da ovinocultura de corte
está expandindo-se rapidamente por todas as regiões do País, permitindo sua projeção no cenário nacional como atividade de relevante
importância socioeconômica. As crescentes demandas dos mercados
interno e externo para os produtos derivados dos caprinos e ovinos
têm chamado a atenção de técnicos e produtores, impondo a busca
por novos conhecimentos. A idéia generalizada, portanto, aponta
para o aprofundamento de informações sobre tecnologias, processos
e produtos que viabilizem a produção de carne e peles derivados
dos pequenos ruminantes.
É preciso enfatizar, todavia, que a organização e a gestão da
unidade produtiva sejam trabalhadas como ferramentas fundamentais
para o sucesso de qualquer empreendimento. Fortalecer esses conceitos perante os produtores é crucial para a inserção da produção
de âmbito familiar no agronégocio e, de maneira geral, para a
consolidação dessas atividades, tendo como foco os mercados
localizados além das fronteiras regionais.
O domínio das mais importantes práticas de manejo em cada
fase de produção, aliado aos conhecimentos sobre recursos
genéticos, alimentação e sanidade, são estratégias relevantes para
garantir a otimização dos recursos disponíveis e o incremento
econômico, valorizando cada vez mais os produtos obtidos. Naturalmente, que as boas práticas incluem o processamento dos produtos
da caprinocultura e ovinocultura, o qual projeta-se como alternativa
para a agregação de valor e a conquista de novos mercados. Por
conseguinte, o conhecimento de tópicos técnicos e organizacionais
da produção deve também estar associado aos aspectos que
constituem o mercado, o processamento e a comercialização dos
derivados obtidos na atividade.
Muitos conceitos básicos são ainda desconhecidos dos
produtores tradicionais de caprinos e ovinos, limitando a viabilidade
13

da atividade e sua consolidação como parte integrante do agronegócio. Nesse mister, a presente publicação teve o intuito básico de
responder aos freqüentes questionamentos de técnicos, produtores
e agroindustriais sobre as diferentes facetas do processo produtivo.
Portanto, a idéia central da publicação é contribuir para o sucesso
da caprinocultura e da ovinocultura de corte, tornando-a atividade
rentável em todos os aspectos da produção. Em um contexto mais
amplo, as informações aqui emitidas tencionam, em última instância,
contribuir para a integração definitiva do agronegócio em apreço no
cenário nacional, oportunizando a geração de emprego e renda e o
incremento significativo do produto interno bruto da pecuária
brasileira.
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1

Organização e Gestão
da Unidade Produtiva

Alcido Elenor Wander
Evandro Vasconcelos Holanda Júnior
Hévila Oliveira Salles Figueiredo
Helenira Ellery Marinho Vasconcelos
Espedito Cezário Martins
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1

Saber criar caprinos e ovinos de corte é suficiente para
ganhar dinheiro?

Não. É preciso incorporar o espírito empreendedor com
racionalidade, ou seja, ter a vontade de querer mudar, adquirir o
conhecimento para saber o que fazer, por que fazer e como fazer.
É necessário também estar aberto às mudanças, experimentar coisas
novas, acompanhar as tendências, inovar e, acima de tudo, buscar a
inserção na cadeia produtiva daquilo que se faz dentro da unidade
de produção. É muito importante ressaltar que, em situações de
mercado, prevalece a competição entre os agentes produtivos dos
diferentes elos da cadeia produtiva que atuam no mercado. Como o
produtor também é um agente nesse mercado, ele precisa ser
competitivo, a fim de garantir a sustentabilidade econômica de seu
negócio. Além disso, é essencial saber comercializar e gerenciar os
recursos físicos, financeiros e humanos.
2

Que passos devem ser seguidos por quem quer iniciar uma
criação de caprinos e ovinos de corte?

É preciso definir, com muita clareza:
• Os objetivos.
• As metas.
• As estratégias a serem seguidas.
• Buscar informações e conhecimentos.
Esses pontos facilitarão a tomada de decisões mais adequadas
à realidade da unidade de produção. É importante lembrar que muitas
informações podem ser obtidas com outros produtores que já se
encontram atuando no agronegócio.
Sugere-se procurar também os produtores que não obtiveram
êxito na atividade, a fim de serem levantadas as possíveis causas de
insucesso. Aprendendo com os erros e acertos dos outros produtores,
pode-se ficar mais preparado para enfrentar desafios no novo negócio.
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