
egião brasileira que detém 34,2% do rebanho bovi-
no nacional, o Centro-Oeste vislumbra a expectati-
va de elevar a remuneração do pecuarista diante da

evolução da qualidade do couro do animal e, conseqüen-
temente, aumentar - em longo prazo - até duas vezes o
valor pago na exportação do produto. A tarefa, conside-
rada das mais complexas, é o principal desafio do Centro
Tecnológico do Couro de Mato Grosso do Sul (CTC/MS),
reinaugurado em maio passado depois de três anos prati-
camente inativo por ausência de licença de operação am-
biental. O órgão, que até agora exigiu investimentos da
ordem de R$ 1,8 milhão, está instalado na Embrapa Gado
de Corte, em Campo Grande, e é gerido por 15 entidades
e organizações, entre associações, universidades e organis-
mos de pesquisa e qualificação profissional.

O problema da baixa qualidade do couro, na verda-
de, é de âmbito nacional e envolve uma acomodação ge-
ral de boa parte da cadeia produtiva. "Nos Estados Uni-
dos, 85% do couro produzido está dentro dos padrões
internacionais exigidos, no Brasil, este índice é de apenas
8,9%", revela o diretor executivo do CTC/MS, Luis Edu-
ardo Blasi. "A questão é simples: o produtor não cuida
do couro porque não recebe nada por isso ao vender o
animal; por outro lado, a indústria não paga pelo couro
em função da qualidade insatisfatória. Este é um círculo
vicioso", completa. w
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Blasi lembra que também os procedi-
mentos de identificação do animal acabam
sendo um "grande entrave" para a elevação
da qualidade final do couro bovino: "A exi-
gência em marcar a pele do animal a fogo
estraga completamente o couro. Porque
não se determina como procedimento uni-
forme a adoção de brincos ou chips?".

O Centro Tecnológico também come-
ça a trabalhar para capacitar e qualificar
mão-de-obra para o domínio de todas as
fases de acabamento do couro, sobretudo
o bovino. Dados do Centro das Indústrias
de Curtumes do Brasil mostram que, no
primeiro semestre de 2007, o Brasil ex-
portou US$ 1,12 bilhão em couro - mais
do que os US$ 998 milhões do setor cal-
çadista -, a grande parte na fase wet blue,
considerado um produto primário para o
mercado internacional. Estima-se que, a
partir do cumprimento de todas as etapas
de beneficíamento, a receita com o couro
pode dobrar. Ao final de 2007 o fatura-
mento com as exportações brasileiras de
couro apontou um crescimento de 17%
em relação a 2006, passando de US$ 1,87
milhão para US$ 2,19 milhões.

Estrategicamente instalado na região
de maior rebanho bovino brasileiro, o
CTC/MS tem entre as principais metas re-
verter estes quadros. "Não há uma receita
certa para consertar o problema de remu-
neração ao pecuarista, mas vamos traba-
lhar para que o couro tenha melhor qua-
lidade e, conseqüentemente, o produtor
venha a ganhar pelo seu trabalho", admite
o conselheiro fiscal do CTC/MS e coorde-
nador de unidade de Gestão de Projetos
da Federação da Agricultura e Pecuária de
MS (Famasul), Robson Souto.

Ele discorda do argumento de alguns
setores industriais de que o valor do cou-
ro já está embutido no preço da arroba:
"Quando é feito o abate, o produtor só
recebe pela carne do animai; o que seria
justo e defendo que aconteça é, após a
sangria, retirar-se o couro, pesá-lo, clas-
sificá-lo e efetuar uma remuneração cor-
respondente".

Sobre o couro bovino, o novo CTC bra-
sileiro não visa a desenvolver tecnologias es-
pecíficas até pelo fato de isso já ter sido prio-
ridade nos outros três CTCs existentes no pa-
ís. "Temos de capacitar e qualificar mão-de-
obra, agregar valor ao produto e convencer
o setor industrial a remunerar o pecuarista
pelo produto", afirma Souto. Para algumas
particularidades do Centro-Oeste, o CTC/
MS pretende agir, como é o caso do desen-
volvimento de luvas de couro adaptadas às
atividades dos trabalhadores das lavouras de
cana-de-açúcar, um a vez que o setor sucro-
alcooleiro vive um boom na região.

A necessidade de de-
senvolver o processamento
de todas as fases do couro
parece ser também uma
tendência de mercado. No
quadro de exportações bra-
sileiras o couro wet blue co-
meça a perder espaço para
o couro crust, considerado
um produto de fase anterior
ao acabado. De acordo com números da
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, no primeiro trimestre
de 2008 o Brasil exportou 2.415.633 pe-
ças de wet blue contra 4.840.834 peças no
mesmo período de 2007. Enquanto isso, a
exportação do couro crust (serni-acabado)
pulou, no mesmo período, de 1.231.018
para 1.381.668 unidades.

Couros diversos
Outra meta do CTC/MS é desenvolver

tecnologia para processamento e finaliza-
ção de couro e pele de animais como jaca-
ré, avestruz, carneiro e peixe, todas bastan-
tes valorizadas no mercado. Um bom cou-
ro de jacaré-do-Pantanal, sem calcificações
e pronto para industrialização, pode valer
perto de R$ 10,00 o centímetro linear.

O desenvolvimento tecnológico para o
processamento deste couro já está sendo
estudado pelo CTC/MS. De Cáceres (MT)
já seguiram para Campo Grande dois lotes
de couro de jacaré-do-Pantanal de três pro-

dutores distintos representando, cada um,
os três sistemas diferentes de produção e
cultivo autorizados no Brasil (farming, ran-
ching e headstarting). Os primeiros resul-
tados indicaram diferentes qualidades no
couro, alguns apresentando calcificações
em maior ou menor grau e outros não.

O CTC/MS também já organizou o
1° Curso de Curtimento de Pele de Peixe,
que incentivou a utilização de produtos
naturais durante o processamento. Essa
iniciativa ajudou a consolidar grupos co-
mo a Associação Mulheres Organizadas
Reciclando o Peixe (Amor-PeixeJ, de Co-
rumbá (MS), A Associação de Curtirnen-
to e Confecção de Pele de Peixe (Art Pei-
xe) de Miranda (MS) e a Associação Arte-
sanato do Couro de Peixe (AR-Peixe) de
Coxim (MS).

Para o desenvolvimento da pele do
carneiro, segundo Luis Eduardo Blasi, o
CTC/MS firmou uma espécie de "parceria
branca" com a Indústria e Comércio de
Couros Pantanal Ltda. (Induspan), sedia-
da em Campo Grande. O acordo verbal in-
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clui responsabilidades para os dois lados.
A empresa cede a matéria-prima (pele)/
os produtos químicos e auxilia na ope-
racionalização. Enquanto isso o CTC/MS
se compromete a conceder gratuidade em
cursos de capacitação para funcionários da
Induspan, além de garantir a transferência
de tecnologia.

"Não há como trabalhar adequada-
mente sem a parceria da iniciativa privada,
e a pele de carneiro é uma das boas apos-
tas nossas", salienta Blasi. De acordo com
ele, a impermeabilidade térmica próxima
de 100% qualifica o couro para o setor cal-
çadista. Em função deste trabalho entre a
indústria e o CTC/MS, já estão sendo fa-
bricados, em Campo Grande, sapatos de
pele de carneiro.

Sobre o couro de avestruz, o Centro
Tecnológico ainda não iniciou o desen-
volvimento de nenhuma pesquisa, mas
sabe que é apenas uma questão de tempo.
"A pele de avestruz sai do Mato Grosso do
Sul para ser processada em outras regiões
brasileiras e depois volta, encarecendo
excessivamente o produto final; caso fos-
se desenvolvida 110 estado o faturamento
poderia triplicar", afirma Blasi.

De acordo com dados da Associação
dos Criadores de Avestruzes do Brasil
(Acab), em 2005, o Brasil abateu 1.700
aves, pulando para 14.300 no ano seguinte.

A estimativa é de que em 2007 o país tenha
produzido 900 toneladas de carne de aves-
truz. No Mato Grosso do Sul, o rebanho é
de aproximadamente nove mil aves.

Laboratórios e mercado
Até o finai de 2008, o CTC/MS deve

inaugurar seus laboratórios de físico-quí-
mica, físico-mecânica e de biotecnologia,
cuja construção demanda um investimen-
to de R$ 1,2 milhão. A partir daí será pos-
sível a realização de procedimentos de
avaliação para conhecimento, classifica-
ção, determinação de qualidade e dura-
bilidade das peles produzidas no Brasil.
Também poderá ser avaliado o efeito do
resíduo sólido resultante de todos os pro-
cessos de curtimento, sua possível utiliza-
ção e destino final.

A expectativa é grande no Centro-Oes-
te e o otimismo prevalece, apesar de todas
as dificuldades, a maioria considerada co-
mo "cultural", na cadeia produtiva bovi-
na, sobretudo na relação couro-pecuarista-
indústria. "Os gaúchos que me perdoem,
mas vamos ultrapassá-los na tecnologia
do couro", afirmou o governador do Mato
Grosso do Sul, André Puccinelli, durante a
reativação do CTC.

Este aparente excesso ufanista tem,
no entanto, bons argumentos, sobretudo
quando se vê o quadro na capital, Cam-

Cotiro

pó Grande. A cidade chega próximo de
uma capacidade de abate de 10 mil bois/
dia. Exportou, entre janeiro e março deste
ano USS 44,6 milhões - volume 13,8%
superior em relação ao mesmo período
de 2007 -, principalmente de couro e car-
ne bovina.

Já no mercado brasileiro, urna nova re-
alidade, despontada a partir de 2007, tam-
bém promete aquecer ainda mais a produ-
ção de couro e exigir melhor qualidade na
matéria-prima e no beneficiamento. Além
do ainda razoável volume de exportações,
as indústrias brasileiras estão aumentan-
do seus pedido* Em 2006 cerca de 11,8
milhões de peças foram consumidas pelo
mercado nacional, sobretudo na indústria
calçadista. Em 2007 este número pulou pa-
ra perto de 13,2 milhões de unidades.

O setor calçadista avalia este novo qua-
dro em duas frentes. As indústrias estariam
utilizando o couro em volume maior para
agregar mais valor aos produtos finais a se-
rem exportados e, por outro lado, há o au-
mento do poder de consumo do brasileiro
que estimularia a compra de produtos de
maior qualidade.

Para 2008 este quadro tende a se acen-
tuar, sobretudo depois dos números divul-
gados pela Secex, indicando uma sensível
queda no volume da exportação brasileira
de couro já no início deste ano. No primei-
ro trimestre de 2007 foram enviadas para
o exterior 9.582.115 peças. No mesmo pe-
ríodo deste ano, o volume despencou para
7.073.628 unidades.
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