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APRESENTAÇÃO

A história do desenvolvimento econômico do Espírito Santo está umbilical-

Tendo em mente este contexto histórico, a evolu-

na geração de riquezas (elevada participação no

mente ligada ao setor agroalimentar. Mais especificamente, vinculada à

ção do próprio setor ao longo deste período, inclu-

valor da transformação indústria); (iii) por conse-

economia cafeeira. Como sabemos, até meados da década de 60, pode-se

sive com a crescente importância da fruticultura,

guinte, gerador de emprego e renda para a so-

afirmar que a cafeicultura foi o motor da economia do estado. Nas palavras

e, dado as características climáticas do estado

ciedade tanto no interior como na região metro-

de Rocha e Morandi (2012, p.29):

com propensão a períodos longos de estiagem

politana; (iv) dadas as características fundiárias,

(vide a crise hídrica dos anos de 2014 a 2016), a

pequenas propriedades rurais familiares, há um

“A marcha do café, ao longo de um século, foi gradativamente

Federação das Indústrias do Espírito Santo (Fin-

forte elemento de associativismo que propicia

ocupando o solo capixaba, do sul para o norte, criando centros

des) propõe, por meio do projeto Desenvolvimento

ganhos de eficiência e de escala; (v) houve ga-

urbanos em seu interior, construindo uma infraestrutura ade-

nhos de produtividade nos anos recentes cujo

quada à atividade cafeeira, como as estradas de ferro e o porto

Estratégico para a Indústria do Espírito Santo (Indústria 2035)2, um conjunto de ações coordena-

de Vitória, e moldando uma estrutura produtiva de comércio e

das visando um futuro de excelência em sistemas

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Téc-

de serviços que serviam como apoio à dinâmica do café”.1

agroalimentares bem como alcançar a referência

nica e Extensão Rural (Incaper); e (vi) por fim e

internacional na transformação e na produção de

não menos importante, Nonnenberg e Resende

café. Este relatório (Rotas Estratégicas do setor

(2010) constatam que o principal fator explicativo

Contudo e a reboque da política da União para a atividade cafeeira, devido

agroalimentar e da indústria do café) é fruto de um

para o crescimento do setor foi a tecnologia.

à volatilidade do preço do café, o governo federal, mediante o diagnóstico

esforço coletivo em que participaram o governo

de excesso de oferta do bem, adota, pela primeira vez na história, a política

estadual, os empresários e os industriais do setor,

Em resumo, trata-se de um setor fundamental

de erradicação dos cafezais mais improdutivos (idem, p. 30). Mais uma vez,

a academia e demais especialistas, construindo

para a economia do Espírito Santo e, em par-

Rocha e Morandi nos ensinam que:

uma trilha de ações a serem perseguidas.

ticular, para a compreensão da história do de-

destaque são os esforços e as contribuições do

senvolvimento socioeconômico do estado. O
“O Espírito Santo encontrava-se numa encruzilhada. Havia perdi-

Em consonância com o documento acima e com

documento completo pode ser acessado no

do boa parte de sua principal atividade econômica e não tinha

o intuito de termos uma base analítica para a im-

portal da indústria do Espírito Santo, endereço

atividades substitutas com a mesma capacidade de geração de

plementação das rotas estratégicas menciona-

ht tp://w w w.por taldaindustria- es.com.br.

emprego e renda. A pergunta que se fazia era: como superar a

das, o Ideies oferece um panorama deste setor,

Boa leitura!

grave crise?

com uma breve análise do setor no mundo, pas-

...Por um lado, tornou-se claro para as elites políticas e empresa-

sando por contextualizações no Brasil e no esta-

Marcelo Saintive

riais que a gravidade da crise demandava união política e ação

do e culminando com apontamentos dos desa-

Diretor executivo do Ideies

coordenada. Assim foi que, o Governo Federal, a Federação

fios e das oportunidades para este segmento.

das Indústrias e a Federação do Comércio, somaram esfor-

88

ços, numa ação conjunta, para a elaboração de diagnósticos

De imediato, cabe assinalar os seguintes aspec-

1

precisos da situação econômica e social e, ao mesmo tempo,

tos importantes do setor agroalimentar capixaba:

cana-de-açúcar, e de outras atividades de subsistência (bens essenciais)

para a formulação de novas estratégias do desenvolvimento.

(i) a relevância geoeconômica do setor, pois pos-

do setor agroalimentar, tais como: milho, feijão, pecuária leiteira, etc.

Conclui-se, acompanhando a grande tendência da economia

sui unidades produtivas em todos os municípios

brasileira, pela priorização do desenvolvimento da atividade

do estado; (ii) a importância consistente da evo-

2

industrial no Espírito Santo”. (grifos nossos)

lução do setor no desenvolvimento econômico e

tuto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies).

À época, também havia o cultivo de produtos tradicionais, como a

No âmbito da Federação, este projeto é conduzido e coordenado pelo Insti-

9

INTRODUÇÃO
Apoiado no Mapa de Navegação da Federação das Indústrias
do Estado do Espírito Santo (Findes), o Plano de Desenvolvimento Estratégico da Indústria do Espírito Santo 2035 (Indústria 2035) surge como um importante projeto para a promoção da competitividade capixaba.
A primeira etapa do Indústria 2035, denominada Setores Portadores de Futuro1, teve como objetivo identificar os setores, os
segmentos e as áreas com maior potencial de situar o estado em
uma posição competitiva em nível nacional e internacional.
Esta etapa, fruto da parceria da Findes com a Federação das
Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), coordenada pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo (Ideies), em
conjunto com o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e de metodologia
do Observatório Fiep, é resultado do processo de inteligência
coletiva de 179 especialistas, que identificaram o setor agroalimentar e a indústria do café como Setores Portadores de
Futuro para o Espírito Santo.
A segunda etapa, já em curso, é a elaboração das Rotas Estratégicas. Nela são construídas coletivamente os caminhos
orientadores para o futuro desejado, a partir de visões, identificação de barreiras e fatores críticos e elaboração de uma
agenda convergente de ações de curto, médio e longo prazo
para o desenvolvimento dos setores portadores de futuro.
Para a construção das rotas estratégicas é importante aprofun-

10

dar o conhecimento de cada um dos setores identificados. E, é

1

neste contexto que se insere o presente estudo.

http://www.portaldaindustria-es.com.br/categorias/14

Documento disponível na íntegra em:
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Figura 1- Composição da cadeia do setor agroalimentar

INSUMOS

PRODUÇÃO PRIMÁRIA
Agricultura
Horticultura e floricultura
Aquicultura e pesca
Sivicultura
Agricultura familiar
Cooperativas
Latifúndios
Agroindústrias

INDUSTRIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
Fabricação de alimentos e bebidas
Micro, pequenas, médias e grandes indústrias
Cooperativas agroindustriais
Agroindústrias

DISTRIBUIÇÃO

COMÉRCIO

CONSUMO FINAL

Local
Nacional
Internacional
(exportação)

Elaboração: Ideies / Findes.

O setor agroalimentar é historicamente importante para a eco-

da ampliação das atividades agro-

Assim, apesar do Espírito Santo representar apenas uma peque-

nomia mundial, nacional e estadual. A sua atividade econômi-

pecuárias pelo território capixaba,

na parte (0,7%) da área de colheita do Brasil e ter pouca repre-

ca engloba uma complexa cadeia de valor, que abrange desde

com destaque para a produção da

sentatividade no valor da produção agrícola (1,7%), o estado se

a atividade primária (agricultura, a pecuária, a aquicultura, pes-

agropecuária bovina, avicultura, sil-

destaca nacionalmente em diversos produtos. Como, por exem-

ca, a horticultura, floricultura e silvicultura), o beneficiamento

vicultura, horticultura e fruticultura.

plo, é o segundo maior produtor de café, de pimenta-do-reino e

da sua produção (fabricação de alimentos e bebidas), a dis-

12

de mamão; o terceiro maior produtor de cacau; o quarto maior

tribuição e o consumo final . Esses elos interagem de forma

A partir de então, foi surgindo uma

dinâmica entre si, configurando-se em um sistema produtivo

estrutura industrial voltada para o

complexo altamente competitivo.

beneficiamento dos produtos agro-

Dessa forma, este estudo tem por objetivo aprofundar o co-

pecuários no estado. Posteriormen-

nhecimento sobre o setor agroalimentar no Espírito Santo,

Deste modo, a estratégia de desenvolvimento do setor neces-

te, a indústria agroalimentar ampliou

fornecendo subsídios para a elaboração da Rota Estratégica

sita de concepções e prognósticos diversos, que abrangem as

seu escopo de atuação, tornando-se

Setorial do Agroalimentar no Espírito Santo. Para tanto, o do-

necessidades de cada subsetor mencionado e as possibilida-

um importante eixo do processo de

cumento está dividido em sete seções além desta introdução.

des de se adequarem aos avanços, principalmente, em relação

industrialização. Em 2017, último

às tecnologias de ponta, o uso intensivo de maquinário, logís-

dado disponível, a indústria agroa-

A seção faz um diagnóstico do setor agroalimentar no mundo,

tica e informatização.

limentar foi a sexta maior atividade

bem como uma análise comparativa do Brasil em relação aos

industrial no Espírito Santo, respon-

países do G7, Brics e América do Sul. A terceira seção apresen-

No Estado do Espírito Santo, de acordo com a distribuição das

dendo por 9,8% do Valor da Trans-

ta um panorama do setor agroalimentar no Brasil, considerando

empresas e empregos desse setor de 2017, constata-se a sua

formação Industrial, e foi o setor

as variáveis de produção, emprego, estabelecimento e comércio

presença nos 78 municípios capixabas, evidenciando a sua im-

industrial que mais empregou no es-

exterior, comparando, quando necessário, as unidades da fede-

portância para a geração de renda no estado.

tado, com 19,7% do total de vínculos

ração. A quarta seção discorre sobre o setor agroalimentar no

da indústria capixaba.

estado, bem como sua distribuição pelos municípios capixabas.

2

produtor de ovos; e o oitavo maior produtor de banana.

O início do desenvolvimento do setor no Estado está atrela-

Na quinta são apontadas as tendências mundiais do setor e as

do à expansão da atividade cafeeira durante os séculos XIX

oportunidades por elas geradas para o Espírito Santo. Na última

2

e XX. A diversificação começou a partir de 1960/70 por meio

parte do estudo há as considerações finais.

estudo, vide anexo 1.

Para o detalhamento das CNAES utilizada neste
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Capítulo 1

O SETOR
AGROALIMENTAR
NO MUNDO
O setor agroalimentar apresenta grande dispersão no mundo, ocupando um espaço relevante da
economia mundial. Nos últimos anos, verificou-se
iniciativas no sentido de buscar desenvolver processos inovadores e, ao mesmo tempo, gerar produtos mais saudáveis para o consumo humano.
Para além dos efeitos da globalização, foi preciso adaptar produtos ao gosto dos mais diversos
consumidores, realizando mudanças em termos
de qualidade, variedade, segurança e preço.
Dados internacionais, levantados pela Secretária
de Agricultura do Estado de Minas Gerais – SEPA
(2017), identificaram que os produtos agrícolas
mais produzidos no mundo na safra 2017/2018
foram milho, trigo, arroz e soja. A área plantada
também aumentou, em relação à safra registrada em 2003/2004, a estimativa é de que na safra
2017/2018 foram 88 milhões de hectares de alimentos a mais plantados no mundo.
O Brasil possui o segundo maior rebanho de bovinos do mundo (214,9 milhões de cabeças), ficando atrás apenas da Índia em que culturalmente o
abate de animais bovinos é proibido em boa parte
do país. Mesmo sendo grande criador, o Brasil é o
segundo maior produtor de carne bovina do mundo, a frente do país fica os Estados Unidos que no
ranking possui o quarto maior rebanho de bovinos e é o maior produtor desta carne no mundo.

população mundial atingir os 9 bilhões estimados
para 2050. Além disso, nos países desenvolvidos
a produção alimentar deverá duplicar para atender
às necessidades alimentares da população. Essa
questão será um desafio para o setor, somada a
necessidade de reduzir o desperdício e garantir a
segurança alimentar3. Ainda segundo a FAO, cerca
de um terço da produção alimentar mundial é perdida ou desperdiçada, gerando um impacto econômico de cerca de US$ 940 bilhões anuais.
A seguir serão apresentados alguns dados com
o objetivo de contextualizar a agricultura internacionalmente, por meio da participação dela no PIB
dos países, do valor adicionado por trabalhador,
do comércio agrícola mundial que é retratado em
termos da participação dos produtos de alimentos
no comércio exterior dos países e, por fim, a seção
versa sobre a produção agrícola no mundo.
Para posicionar o Brasil no setor agroalimentar em
perspectiva mundial, optou-se por compará-lo às
sete economias mais avançadas no mundo (G7),
aos países emergentes representados pelo Brics e
à América Latina, pela semelhança cultural relativa
ao processo de colonização dos países.

3

A Segurança Alimentar consiste na realização do direito de todos ao aces-

so regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo

Segundo a Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO), a produção alimentar global terá que aumentar cerca de 70% se a

14

como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (Lei nº 11.346, Cap. 1, Art. 3º).

15

1.1 O posicionamento da
agricultura na economia mundial
O desenvolvimento agrícola é uma das ferra-

Figura 2 - Participação da

mentas mais poderosas para acabar com a

agricultura no PIB de cada

pobreza extrema, aumentar a prosperidade e

país - 2016 (%)

alimentar 9,7 bilhões de pessoas até 2050. O
crescimento no setor agrícola é duas a quatro
vezes mais efetivo no aumento de renda entre
os mais pobres, quando comparado com outros
setores (BANCO MUNDIAL, 2018).
A agricultura também é crucial para o crescimento econômico. Em 2014, foi responsável por
um terço do Produto Interno Bruto (PIB) global
(BANCO MUNDIAL, 2018). Entre os anos de 1996
a 2016, verifica-se que a participação da agricultura no PIB diminuiu nos países analisados. No
entanto, em locais como Paraguai, Índia, Guiana
e Bolívia, a agricultura representa mais de 10% do
PIB desses países. No Brasil, essa porcentagem
é de 4,9% (Gráfico 1).

Sem informação
0-15
15-29
29-44
44-58
Fonte: Banco Mundial | Elaboração: Ideies / Findes
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Gráfico 1- Participação da agricultura no PIB de cada país selecionado, 1996, 2006 e 2016 (%)

Gráfico 2 - Participação dos países G7, Brics e América Latina no VA da agricultura mundial – 2016 (%)
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Nota: países do Brics, G7 e América Latina; Venezuela não possui esta informação divulgada para o ano de 2016.
Fonte: Banco Mundial | Elaboração: Ideies / Findes

1996

Nota: países do Brics, G7 e América Latina; Venezuela não possui esta informação divulgada para o ano de 2016.

Gráfico 3 - Valor adicionado por trabalhador na agricultura, 1996, 2006 e 2016 (em US$)

Fonte: Banco Mundial | Elaboração: Ideies / Findes
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O Gráfico 2 mostra a participação dos países

De 1996 a 2016, houve um crescimento no valor adi-

do G7, Brics e América do Sul no Valor Adiciona-

cionado por trabalhador na agricultura nas econo-

do (VA) da agricultura mundial. O Brasil ocupa

mias avaliadas, exceto no Uruguai (Gráfico 3). Isso

o quarto lugar e juntamente com China, Índia e

indica que a produtividade nas atividades ligadas à

França

Estados Unidos correspondem a 50% do VA da

agricultura aumentou, principalmente, na Argentina e

Reino Unido

agricultura mundial. Esse resultado demonstra a

no Suriname. Esse comportamento também se veri-

Itália

relação entre os países populosos e o valor da ri-

ficou no Brasil, onde o VA por trabalhador passou de

Alemanha
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Nota: países do Brics, G7 e América Latina; Venezuela não possui esta informação divulgada para o ano de 2016.
Fonte: Banco Mundial | Elaboração: Ideies / Findes
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1.2 Comércio exterior de produtos de alimentos
O comércio agrícola desempenha

colas, as exportações devem permanecer concentradas entre

um papel importante na garantia

os principais países fornecedores. Essas organizações apon-

da segurança alimentar, ressaltan-

tam para a presença emergente da Rússia e da Ucrânia nos

do a necessidade de um ambiente

mercados mundiais de cereais (OCDE, 2018).

De forma semelhante, os países elevaram as importações de pro-

tivas na participação dos produtos de

dutos de alimentos em relação às importações totais nos mes-

alimentos nas importações, com 3,7 e

mos anos analisados, exceto a Rússia. Dos países considerados

2,2 pontos percentuais, comparando

no gráfico, Uruguai e Brasil apresentam as maiores variações posi-

2016 com 2010, respectivamente.

Gráfico 5 - Participação dos produtos de alimentos nas importações de cada país, 2010-2016 (%)
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1.3 Produção agrícola
Uma década após os picos dos preços dos alimentos em

vê-se que a produção agrícola e

2007-2008, as condições nos mercados agrícolas mundiais

piscícola mundial cresça cerca de

são muito diferentes. A produção cresceu fortemente entre

20% ao longo da próxima década

Nota: países do Brics, G7 e América Latina; Venezuela não possui esta informação divulgada para o ano de 2016.

as commodities e, em 2017, atingiram níveis recordes para

(OCDE-FAO, 2018).

Fonte: Banco Mundial | Elaboração: Ideies / Findes
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Em âmbito mundial, a China deti-

participação desse país na produção agrícola mundial é relati-

nha 28,1% da produção agrícola em

vamente alta (14,6%) em relação às demais economias analisa-

2016. A Venezuela vem na segunda

das. No período de 1996-2006, o Brasil ampliou a participação

posição no mesmo ano, a taxa de

na produção agrícola mundial de 2,3% para 3,7% (Gráfico 6).

Gráfico 6 - Participação dos países na produção agrícola mundial, 1996-2016 (%)
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Gráfico 7 - Índice de produção agrícola, 2016 (2006=100)
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De acordo com dados de 2016, 65% dos trabalhadores pobres

te mais alta que a dos países conside-

Colômbia

adultos no mundo tinham como fonte de renda a agricultura

rados no Gráfico 8, principalmente em

Equador

(BANCO MUNDIAL, 2018). Ao comparar a proporção de empre-

relação ao Brasil (10,2%), Venezuela

gos na agricultura, a porcentagem na Índia (43,4%) é relativamen-

(9,8%), Chile (9,4%) e Uruguai (8,2%).

Paraguai
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Ao avaliar o Índice de produção

comparando-se 2016 com 2006. Venezuela, França, Japão,

agrícola, constata-se que, na maio-

Reino Unido, Alemanha e Itália tiveram reduções em seus

ria dos países analisados, houve

cultivos agrícolas (na relação 2006-2016). Ademais, o Japão

um aumento na produção da agri-

também reduziu a produção de alimentos e a Itália diminuiu

cultura, da pecuária e de alimento,

a produção nos três setores considerados (Gráfico 7).

Gráfico 8 - Proporção de empregos na agricultura em relação ao emprego total de cada país, 2016 (%)
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Fonte: Banco Mundial | Elaboração: Ideies / Findes
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Capítulo 2

O SETOR
AGROALIMENTAR
NO BRASIL
4

O setor agroalimentar é, historica-

Em menos de 30 anos o Brasil reverteu sua posição de

mente, importante para a geração

importador de alimentos para uma posição de um dos

de riqueza no Brasil. Do ponto de

“celeiros” mais importantes do mundo. É considerado

vista histórico-econômico, a agri-

o primeiro país a alcançar os níveis de produtivida-

cultura foi a principal atividade em

de e exportação dos tradicionais “Big Five” (os cinco

três dos quatros ciclos econômicos

maiores exportadores de grãos que são América, Ca-

vivenciados pelo país (pau-brasil,

nadá, Austrália, Argentina, e União Europeia) (ABBA-

cana-de-açúcar e café). E, mesmo

DE, 2014, p.151).

com o processo de industrialização
brasileira, a importância do setor

Esta reversão de posição esteve pautada tanto na aplicação

para o desenvolvimento socioeco-

de novas tecnologias, fertilizantes e agrotóxicos, que aumenta-

nômico e regional permanece até

ram a produtividade do setor, como também na alteração da

os dias atuais.

condução da política agrícola (idem). Porém, o país ainda apresenta um grande potencial a ser explorado (ABBADE, 2014) e

A dimensão territorial brasileira (8,5

há grandes desafios a serem superados, como por exemplo, a

milhões km²) conjugada à varieda-

desigualdade intersetorial que se verifica na dicotomia entre a

de climática e de solos concede ao

produtividade dos grandes latifúndios e das lavouras familiares.

país vantagens comparativas em
relação às demais nações mundiais,
tornando-o um dos principais celeiros do mundo5.

4

Nesta seção é retratado apenas um breve resumo do

setor no Brasil, não sendo objeto, portanto, apresentar
uma análise extensa do tema.

5

Celeiros mundiais são países que possuem potencial

de produção em escala mundial.
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2.1 Produção
A produção agrícola brasileira registrou uma trajetória de cres-

tos correspondem por 66,9% da pro-

cimento, apesar de apresentar pontuais quedas devido a ques-

dução agrícola nacional. Os estados

tões sazonais. De 2007 a 2017, a valor da produção agrícola

de São Paulo (16,7%), Mato Grosso

dessa atividade aumentou em média 4,3% ao ano e registrou

(13,6%), Paraná (11,9%) e Rio Grande

um crescimento acumulado de 65%. Os principais produtos da

do Sul (11,7%) são responsáveis por

agricultura brasileira são: a soja (em grão), a cana-de-açúcar, o

mais da metade do total da produ-

milho (em grão), o café Arábica (em grão). Esses quatro produ-

ção agrícola do Brasil.

Gráfico 9 - Evolução do valor da produção agrícola brasileira, 2007 a 2017*
Figura 3 – Participação dos estados no valor da produção agrícola do Brasil, 2017 (%)
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Fonte: PAM - IBGE
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Elaboração: Ideies / Findes

Fonte: PAM - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes

Entre os produtos de origem animal, destacam-se a produ-

Segundo estimativas da FAO (2017),

ção de leite (71,9%) e de ovos de galinha (26,3%), com 98,2%

o Brasil está entre os principais pro-

do valor desta produção. Na produção da aquicultura, a tilá-

dutores e exportadores de grãos do

Soja (em grão)

pia (35,9%) e o camarão (20,1%) somam 56,0% da produção

mundo. Na produção, o país posi-

Cana-de-açucar

aquícola nacional.

ciona-se como o quarto maior e na

Milho (em grão)

Gráfico 10 - Participação dos principais produtos agrícolas do Brasil no total da produção agrícola do país, 2017

exportação, o quinto.

Café (em grão) arábica
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Laranja

2,7%

Algodão herbáceo (em caroço)

2,6%

Banana (em cacho)

2,5%

Feijão (em grão)

2,2%

Total da produção agrícola
do Brasil: R$ 319,6 bilhões

Fonte: PAM - IBGE
Elaboração: Ideies / Sistema Findes

26

27

A produção bruta da indústria agro-

comestíveis de bovinos; e peles e

alimentar brasileira reduziu -3,6% na

couros de bovinos e equídeos, fres-

última década. De 2007 a 2017, o

cos, salgados ou secos. As ativida-

valor da industrialização agroalimen-

des industriais de óleos e gorduras

tar passou de R$ 694,3 bilhões para
R$ 669,4 bilhões6, divididos entre

vegetais e animais (12,8%), de ou-

a fabricação de produtos alimentí-

da moagem, produtos amiláceos e

cios (88,6%) e fabricação de bebidas

de alimentos para animais (11,6%)

(11,4%), em que o estado de São Pau-

também se destacaram na produ-

lo é responsável por 27,5% do total.

ção da indústria agroalimentar.

Em 2017, a atividade industrial com

A produção bruta do setor industrial

o maior valor produtivo bruto foi o

agroalimentar em 2017 concentrou-

abate e produtos de carne (25,2%).

-se nos estados de São Paulo (27,5%),

Os principais produtos fabricados

Paraná (11,9%), Minas Gerais (11,0%)

Figura 4 – Valor da produção da indústria

por essa indústria foram: carnes

e Rio Grande do Sul (9,1%).

agroalimentar do Brasil, em R$ bilhões, 2017

tros produtos alimentícios (11,7%) e

de bovinos congeladas; miudezas
0,1 - 7,5

Gráfico 11 – Principais atividades da produção da indústria agroalimentar brasileira, 2017, em %
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Valores deflacionados com base no deflator da PIM-PF

79,8 - 183,9

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies / Findes

6,6%

Bebidas não-alcoólicas

Pescado e produtos do pescado

50,4 - 79,8

9,8%

Bebidas alcoólicas

Torrefação e moagem de café

18,4 - 50,4

4,2%
2,7%
0,7%
Produção bruta total da indústria
agroalimentar brasileira:
R$ 669,4 bilhões.

Uma boa variável para se estimar

pondia por 15,3% do VTI brasileiro.

quanto a indústria agroalimentar

A partir de 2013, as atividades agro-

está adicionando de valor à produ-

alimentares aumentaram sua parti-

ção da indústria total, diz respeito

cipação no valor da transformação

ao Valor da Transformação Indus-

industrial do Brasil, atingindo 21,3%

trial (VTI). O VTI é a diferença entre

em 2017, indicando uma tendência

o valor bruto da produção da indús-

de maior agregação de valor do

tria e os custos com as operações

setor. O VTI do setor agropecuário

industriais, isto é, reflete o quanto

passou de R$ 186,26 bilhões em

uma determinada indústria agregou

2007, para R$ 250,64 bilhões em

de valor à produção industrial total.

2017, apresentando um crescimento

Em 2007, o setor agroalimentar res-

de 34,6% em dez anos.
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Gráfico 12 – Evolução no Valor da Transformação Industrial do setor agroalimentar do Brasil, 2007-2017.
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O café, por vez, manteve praticamente estável

Ao analisar cada estado individualmente, Minas

sua participação no emprego total do Brasil ao

Gerais e Espírito Santo apresentaram as maiores

longo dos anos. Dos 111.351 mil vínculos em

participações do setor cafeeiro em relação ao to-

2017, 57,7% se concentravam em Minas Gerais,

tal de empregos do próprio estado, com 1,4% e

16,9% em São Paulo e 8,3% no Espírito Santo.

1,1% respectivamente.
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2.2 Empregos e estabelecimentos
O setor agroalimentar tem relevância na geração

(12,9%) e Paraná (9,4%). Ao analisar os estados

de empregos para o Brasil. Nos últimos anos

individualmente, Mato Grosso, Mato Grosso do

sua participação ficou em torno de 8% do total

Sul e Alagoas são destaques na composição de

de empregos formais em 2017. Neste último ano,

empregos do setor agroalimentar em relação ao

3,7 milhões de pessoas estavam empregadas no

total de empregos do próprio estado, com 22,1%,

setor agroalimentar, dos quais 45,9% pertenciam

18,4% e 15,5%, respectivamente.

Figura 5 – Participação dos empregos formais e dos estabelecimentos
do setor agroalimentar em relação ao
total geral de cada estado, 2017 (%)*

Empregos

a três estados: São Paulo (23,5%), Minas Gerais
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Gráfico 13 - Participação do setor agroalimentar no emprego total do Brasil, 2007-2017
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No que diz respeito aos estabelecimentos, hou-

cantins (26,5%) e Mato Grosso (25,3%) possuem

ve redução da representatividade do setor agro-

as maiores participações de estabelecimentos

alimentar em relação ao total da economia bra-

do setor agroalimentar, ao comparar com o total

sileira, de 12,7% em 2007 para 10,5% em 2017.

de estabelecimentos do próprio estado.

Individualmente, Mato Grosso do Sul (30,7%), To-

31

O setor do café reduziu sua participação nos

cimentos do setor agroalimentar do Brasil. Em

estabelecimentos totais, de 0,8% em 2007 para

relação aos estabelecimentos de cada estado,

0,5% em 2017. Minas Gerais, São Paulo e Espíri-

Espírito Santo (2,9%) e Minas Gerais (2,5%) pos-

to Santo possuem, juntos, 89,2% dos estabele-

suem as maiores representatividades.

Gráfico 14 - Participação do setor agroalimentar no estabelecimento total do Brasil, 2007-2017
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10,2%
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2.3 Comércio Exterior
As exportações de produtos agroa-

Os produtos alimentícios correspondem por 93,1% das ex-

limentares do Brasil atingiram US$

portações agroalimentares registradas no país em 2018 e o

73,3 bilhões em 2018, um aumento

café, individualmente, representou 6,4% das exportações do

de 30,6% em relação a 2010 (US$

setor. São Paulo, Mato Grosso e Paraná destacam-se como

56,1 bilhões), assegurando o país

os maiores exportadores do setor, com 17,0%, 16,3% e 15,3%,

como um dos maiores exportado-

respectivamente.

res agroalimentar do mundo e con-

8,0%

tribuindo para o aumento do saldo

Os quatro maiores estados exportadores de café são res-

6,0%

da balança comercial. As exporta-

ponsáveis por, aproximadamente, 99% do total vendido do

ções do setor representam 29,7%

produto externamente. Minas Gerais ocupa a liderança com

do total exportado pelo Brasil (US$

68,4%, seguida por São Paulo (12,0%), Espírito Santo (10,2%)

239,9 bilhões) em 2018.

e Paraná (8,0%).
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Gráfico 16 – Exportação, importação e saldo do setor agroalimentar no Brasil, 2010-2018 (em US$ Bilhões)

Fonte: Rais
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Os estabelecimentos agroalimentares são com-

Gráfico 15 - Tamanho dos estabelecimentos do setor agro-

postos, quase em sua totalidade, por microempre-

alimentar, 2017, Brasil

sas (94,2%). Em seguida, as pequenas empresas
representam 4,7% do total de empreendimentos
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Gráfico 17 – Composição da exportação e importações do setor agroalimentar brasileiro, 2018
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Fonte: Rais
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Fonte: Funcex | Elaboração: Ideies / Findes

32

33

Diferente do que ocorre com as ex-

8,7 bilhões). A bebida é um dos produtos que é pouco expor-

portações, as importações do setor

tado, apenas 0,5% das exportações do setor, mas é significa-

agroalimentar representam pouco do

tivamente importado, representando 12,2% da importação. Os

total importado pelo Brasil – conside-

produtos alimentícios representam 87,0% e o café 0,8% das

rando todos os setores – 4,8% (US$

importações do setor agroalimentar.

Figura 6 – Exportação e importação do
setor agroalimentar, no Brasil, 2018 (%)
Exportação

0,0 - 1,0

0,0 - 3,4

1,0 - 4,0

3,4 - 6,8

4,0 - 6,0

6,8 - 10,2

6,0 - 10,0

10,2 - 13,6
10,0 - 40,0

13,6 - 17,0

Fonte: PAM - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes

O estado de São Paulo, apesar de ser o principal exportador do
setor e do segmento de café, destaca-se também, como maior
importador do setor agroalimentar (36,2%) e principal importador do segmento de café (80,8%).
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Capítulo 3

O SETOR
AGROALIMENTAR
NO ESPÍRITO SANTO

Tabela 1 – Principais produtos agrícolas e pecuários do Espírito Santo*
1985

1994

2017

49,2

61,6

69,5

Cana-de-açúcar

5,6

5,5

8,6

Banana

3,4

3,9

4,3

Cacau

2,6

2,9

3,7

Milho

16,1

9,7

2,2

Feijão

13,1

6,6

1,9

Pimenta-do-reino

0,1

0,2

1,6

Mandioca

3,6

2,8

1,3

Agricultura - em % área colhida
Café (em grão)

A evolução do setor agroalimentar no Espírito

Em meados dos anos de 1960/1970, o processo

Santo está relacionada com o desenvolvimento

de diversificação da atividade agrícola no esta-

da atividade cafeeira, que foi a principal ativida-

do foi influenciado pelas atividades de pecuária

de rural do estado do século XIX até o XX (NON-

bovina, que se apropriaram das áreas devolutas

NEBERG; REZENDE, 2010). O cultivo do café foi

dos cafezais erradicados (NONNEBERG; RE-

fundamental para a formação de uma base eco-

ZENDE, 2010). Essas áreas liberadas, em menor

nômica no estado, que moldou uma estrutura

proporção, também foram ocupadas por itens

produtiva de comércio e serviços, além de criar

básicos da alimentação, a citar, milho, mandio-

(*) A tabela aborda os principais produtos em cada ano.

centros urbanos e construir uma infraestrutu-

ca, arroz e feijão.

Fonte: PAM - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes

2012). As demais culturas eram, principalmente,

Após a década de 1970 houve a expansão da

O desenvolvimento da atividade primária no Es-

setor primário no estado apresentou uma evolu-

a de produtos tradicionais, como a cana-de-açú-

silvicultura, horticultura e avicultura. Nas déca-

pírito Santo foi acompanhando do aumento da

ção acumulada de 51,4%. No último ano da sé-

car, e outros voltados para a subsistência (feijão,

das de 1990/2000 a fruticultura assumiu um

produtividade do trabalho neste setor ao longo

rie, cada trabalhador empregado nesta atividade

milho, mandioca, etc.).

importante papel, com destaque para a banana,

dos anos. Na passagem de 2002 para 2015, o

agregou, em média, R$ 12,7 mil.

Pecuária - em cabeça
Galináceos / Galinhas

6.461.974

5.279.525

33.975.935

Bovino

1.705.512

1.683.462

2.659.874

ra adequada para a época (ROCHA; MORANDI,

cacau, mamão e maracujá. E, recentemente, coA crise do café e a posterior adoção da política de

meçou a ganhar força o cultivo de pimenta-do-

erradicação dos cafezais na década de 1960/70,

-reino. Vale ressaltar que, apesar da política de

indenizou os produtores de café, permitindo, as-

erradicação dos cafezais, a produção de café

sim, a liberalização de ativos líquidos antes imo-

não perdeu a posição de principal atividade agrí-

bilizados. Esses recursos foram aplicados em ou-

cola, entretanto, passou da predominância do
tipo arábica para o conilon8.

tras atividades econômicas, como por exemplo,
na agricultura e na indústria de beneficiamento7.

Gráfico 18 - Evolução da produtividade do trabalho da agropecuária, Brasil e Espírito Santo (R$ mil.)*

21,0
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BR

19,0

19,2

17,0
15,0
12,7

13,0

7

Como exemplo, podemos citar a indústria de abate e frigoríficos.

8

De acordo com Avellar e Freitas (2011), no início da década de 1970 o café arábica capixaba sofreu uma nova crise, devido ao ataque da doença “ferrugem

dos cafeeiros”. Como as plantas arábicas no Espírito Santo não eram resistentes á praga, o seu cultivo foi restringido no estado. Em 1971, por ser mais

11,0

10,2

9,0

8,4

7,0
5,0
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

resistente, ter uma maior produtividade e ser adaptável a clima mais quente, o conilon tornou-se uma opção mais atrativa e uma das soluções encontradas
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para o estado sair dessa crise, estabelecendo o Espírito Santo como o estado pioneiro no cultivo dessa espécie em escala comercial no país. Já na década

(*) Produtividade calculada por meio da relação do valor adicionado e o número de empregos do setor primário.

de 1980, o Governo Estadual e alguns municípios incentivaram a expansão do plantio desse tipo de café.

Fonte: Contas Regionais - IBGE; PNAD. | Elaboração: Ideies / Findes
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Uma das possíveis explicações para esse aumen-

viam 24.321 tratores agrícolas no estado, número

A atividade agrícola no estado não apresentou,

tante para o surgimento do cooperativismo no

to da produtividade ao longo dos anos é o aumen-

105,1% maior do que o registrado em 2006. Apesar

em termo gerais, um movimento de concentra-

agronegócio. De acordo com Gimenes e Gime-

to da mecanização das lavouras capixabas. De

dessa evolução, a produtividade capixaba perma-

ção latifundiária. Enquanto a área plantada caiu

nes (2007), este tipo de cooperação permite aos

acordo com o Censo Agropecuário, em 2017 ha-

neceu abaixo da média nacional (gráfico 19).

-10,0% na comparação de 2017 contra 1975, a

produtores rurais e industriais se beneficiarem

quantidade de estabelecimentos agrícolas cres-

com economia de escala gerada, maior acesso

ceu 78,3%. Uma das explicações para esse movi-

aos mercado e mitigação os riscos ligados a

mento está na estrutura agrária do Espírito Santo,

produção, tornando-se um mecanismo funda-

que apresenta um predomínio de pequenas e mé-

mental para o desenvolvimento do setor agroa-

dias propriedades rurais familiares , com partici-

limentar. Até julho de 2019, no estado estavam

pação do proprietário na produção.

associadas ao Serviço Nacional de Aprendiza-

Gráfico 19 - Quantidade de tratores agrícolas no Espírito Santo

24.321

25.000
20.000
15.000
9.079

10.000
5.000

10,995

gem do Cooperativismo do Espírito Santo (Sis-

11.857

Esta característica de grande parte das propriedades rurais capixabas foi um elemento impor-

5.334

tema OCD/ES) 28 cooperativas agropecuárias,
localizadas em 27 munícipios capixabas10.

1.940
Gráfico 21 - Evolução da área utilizada e na quantidade de estabelecimentos da agropecuária do Espírito Santo
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Fonte: Censo Agropecuário - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes

3.500
3.300

Ao longo dos anos, a maior parte das terras uti-

20). Uma das explicações para este aumento é

lizadas pela atividade primária no Espírito Santo

a maior produção de áreas florestais voltadas à

estavam ocupadas por pastagens, seguida pelas

produção de celulose e madeira. Com o passar

lavouras. Somente em 2017, a área destinada a

dos anos, a área ocupada pelo total da atividade

matas e florestas, também utilizadas para o cul-

primária no estado sofreu uma redução explicada,

2.500

tivo, passou a ocupar a segunda posição (gráfico

sobretudo, pelo crescimento dos centros urbanos.

2.300

Gráfico 20 – Distribuição da utilização de terras no Espírito Santo (em ha)
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Fonte: Censo Agropecuário - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes

4.000.000
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3.000.000

A atividade primária estimulou a criação de uma

dustrial capixaba. Em 2017, esta atividade indus-

2.500.000

estrutura industrial para o beneficiamento de pro-

trial obteve a sexta maior participação no VTI do

2.000.000

dutos no Espírito Santo, sejam elas em empresas

estado, de 9,8%.

1.500.000

de grande porte ou em cooperativas de produto-
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Fonte: Censo Agropecuário - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes
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9

1995-1996
Pastagens

2006

2017

Matas e florestas

res rurais. Destaque para a indústria de abate de

9

bovino e aves, de alimentos, de laticínios, e de pro-

NENBERG e REZENDE, 2010).

Reflexo das políticas de colonização estrangeira no estado (NON-

cessamento e produção de conservas de fruta.
Mesmo com o desenvolvimento e fortalecimento

10

de outras atividades industriais no estado, o setor

novo.ocbes.coop.br/.

agroalimentar capixaba sempre apresentou uma

Ressalta-se que nem todas as cooperativas do setor agroalimentar estão

importante participação no valor da produção in-

filiadas a esse sistema.

Informações

retiradas

do

Acesso

site

do

em

24

Sistema
de

OCD/ES

julho

de

http://
2019.
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Gráfico 22 – Participação da indústria agroalimentar no total do valor da transformação industrial do Espírito Santo¹

De 2007 a 2017, a produção total das lavouras do Espírito Santo registrou
uma queda acumulada de -3,8%. Durante o período, o nível de produção

36,8%

no estado foi impactado por questões climáticas. De acordo com Ramos
26,1%

el. al. (2016, p.7):
16,6%

[...] Nos últimos anos, a estiagem agrícola no Espírito Santo

9,8%

9,2%

vem sendo um limitador para o desenvolvimento socioeconômico da região e tem provocado prejuízos significativos aos
1966*

1974*

1990*

2000**

2017

agricultores, que na sua maioria são de base familiar. Citamos

(*) Censos Econômico.

como exemplo os períodos de estiagem prolongada dos anos

(**) Classificação Nacional da Atividade Econômica na versão 1.0.

de 2003, 2007, 2010, 2011 e desde 2014, que provocaram uma

(¹) As mudanças metodológicas nas pesquisas e de Cnae inviabilizam a comparação direta entre os anos. Por isso, ao se comparar 2017 com 1990 ou

quebra significativa da produção agrícola devido à diminuição

2000 (comparação interanual) não é possível afirmar que houve uma queda na participação do setor agroalimentar. Mas, é possível quantificar o peso da

do rendimento das culturas, uma expressiva mortandade de

indústria agroalimentar na total indústria capixaba em cada ano.

animais e muitos conflitos pelo uso da água, o que, por sua vez,

Fonte: PIA Empresa - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes

ocasionou um desequilíbrio econômico e social na região. Por
outro lado, em 2008, 2009 e 2013, as precipitações do período
chuvoso assolaram o Estado, acarretando diversos prejuízos
em toda a cadeia produtiva [...].

3.1 Produção

Apenas no ano de 2017, o setor do estado registrou uma produção de R$
5,4 bilhões, valor -1,4% menor que o do ano imediatamente anterior. Entre os

O Valor Adicionado pela atividade primária do

Um dos motivos desta retração na produção agrí-

estados, o Espírito Santo ocupa a 11º posição entre os maiores produtores

Espírito Santo apresentou uma trajetória crescen-

cola capixaba foi a crise hídrica causa pela seca em

agrícolas do país, perdendo uma posição quando comparado a 2007, cor-

te de 2002 a 2014, com um aumento acumulado

2015, que levou ao racionamento desse recurso.

respondendo por 1,7% da produção total do país.

de 30,1%. Porém, na comparação 2015 contra

Em 2016, último dado disponível, a agropecuária

2014, esse setor registrou uma queda de -10,1%.

adicionou R$ 4,3 bilhões na economia capixaba.

11

Gráfico 24 – Evolução da Produção Agrícola do Espírito Santo (R$ bilhões)*
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Gráfico 23 – Evolução do valor adicionado da atividade primária do Espírito Santo (2002-2016)*
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(*) Valores deflacionados pelo IPCA.
Fonte: PAM - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes

(*) Valores deflacionados pelo deflator implícito do PIB do Espírito Santo.
Fonte: Contas Regionais - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes
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11

Para saber mais sobre a crise hídrica que atingiu o estado, ver o estudo “Estratégias de convivência com a estiagem e gestão dos recursos hídricos no

Espírito Santo”, desenvolvido pelo INCAPER em 2016.
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Gráfico 25 – Valor da produção agrícola, 2017 - Ranking dos estados (% sobre o total do país)

16,7%
13,6%
11,9%
11,7%
9,8%
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4,8%
4,0%
3,2%

O Valor da Transformação Indus-

total do setor agroalimentar no estado fica com o café

trial (VTI) do setor no Espírito San-

em grão (66,0%), seguido da banana em cacho (6,4%), pi-

to passou de R$ 1,8 bilhão em 2007

menta (6,4%) e tomate (4,4%). Vale destacar que a capital,

para R$ 2,6 bilhões em 2017, maior

Vitória, não possui produção agrícola, assim como outros

valor da série. Nos últimos 10 anos,

13 municípios do país, a exemplo de Recife (PE), Barueri

o menor valor registrado foi de R$

(SP) e Osasco (SP).

1,5 bilhão em 2008.

Gráfico 26 – Valor da transformação industrial no Espírito Santo, 2007 a 2017 (em R$ bilhões e %)*

Fonte: PAM - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes
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(*) Valores deflacionados por meio do deflator implícito da PIM-PF.

teus (R$ 236,2 milhões). Linhares,

Fonte: PIA Empresa - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes
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De 2007 a 2017, o valor da transformação industrial da in-

do agroalimentar13 foi influenciado

extensão territorial plantada do es-

1 -22

dústria agroalimentar do Espírito Santo registrou um cres-

pela expansão anual de 6,2% da ati-

tado (48.371 hectares), seguido de

22-45

cimento absoluto de 44,3%, resultado superior ao identifi-

vidade de fabricação de produtos

São Mateus (23.359 hectares) e Ja-

45-93

cado para o setor em nível nacional (34,6%). Em termos de

alimentícios

guaré (21.417 hectares).

93-170

participação no total da indústria capixaba, nestes dez anos

pela redução média anual de -18,8%

170-316

o setor passou de 7,6% para 9,8% do total do VTI. Entre os
subsetores12 , houve ganho de participação dos produtos ali-

na fabricação de bebidas.

e

contrabalanceada

mentícios de 3,7 p.p (5,9% em 2007 para 9,6% em 2017) e
perda de -1,5 p.p na fabricação de bebidas (queda de 1,7%
para 0,2% neste mesmo período).
12

Neste mesmo período, a taxa de crescimento média anual do

presa do IBGE para o Espírito Santo permitem apenas a

1-4.199

VTI da indústria agroalimentar no estado foi de 3,7%, maior que

desagregação nos subsetores descritos.

4.199-9.159
9.159-14.869
14.869-23.359
(*) Valores deflacionados
Fonte: PAM - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes
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Os dados industriais disponibilizados pela PIA-Em-

Hectares

23.359-48.371

o resultado registrado pela média da indústria de transformação capixaba (-0,3% a.a). Logo, nos últimos dez anos, o cres-

13

cimento da indústria agroalimentar foi um dos responsáveis

ciado pela presença de médias e grandes empresas de

por amenizar a queda de desempenho do total da indústria de

alimentos, que apesar de estarem em menor número,

transformação capixaba. Este resultado da atividade industrial

são de forte presença na economia do Espírito Santo.

O desempenho desse subsetor no estado foi influen-
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Gráfico 27 – Evolução do Valor da Transformação Industrial (número índice 2007=100)
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tar e do segmento do café, Brasil e Espírito Santo, 2010 a 2017 (2010=100)

bida por meio da evolução dos vín-
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culos formais de trabalho. De 2010
a 2017, a mão de obra empregada
no setor cresceu 12% no estado va-
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no país (11%). No segmento do café,
o estado cresceu 8% neste período,

Segmento agroalimentar:
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enquanto o Brasil reduziu em 2%.
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Em 2017, o setor agroalimentar empregou formalmente 65,3 mil pesso-

Fonte: PIA Empresa - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes

as no Espírito Santo, correspondendo
a 1,8% do total de empregados do

Porém, de 2007 para 2017, a indús-

Brasil em 0,2 p.p (Gráfico 28). Neste último ano, o setor capixa-

setor no país, 15º maior participa-

tria agroalimentar do Espírito Santo

ba respondeu a 1,0% do VTI total da agroindústria brasileira, 15º

ção entre os estados brasileiros.

reduziu a sua representatividade no

maior participação entre as 27 unidades da federação.

No Brasil, esta atividade detinha 3,7

100
100

100

95
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Espírito Santo

milhões de vínculos ativos que, em
São Paulo, Minas Gerias, Paraná e

Gráfico 28 – Participação da indústria agroalimentar do Espírito Santo no VTI do setor
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Como mencionado anteriormente,
o estado é o 2º maior produtor cafeeiro, com expressiva produção do
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nas de Minas Gerais (56,9%) e São
Paulo (16,7%).

Fonte: PIA Empresa - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes
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Gráfico 30 - Participação dos estados nos empregos formais do setor agroalimentar e do segmento do café, 2017 (%)
Setor agroalimentar

São Paulo
Minas Gerais

7,0%

Goiás

5,5%

Santa Catarina

5,0%

Mato Grosso

4,8%

Bahia

4,6%

Pernambuco
Rio de Janeiro
15º Espírito Santo

56,9%

São Paulo

9,4%

Rio Grande do Sul

Espírito Santo, 2017

Minas Gerais

12,9%

Paraná

pregos formais do setor agroalimentar no

Setor do café

23,5 %

16,7%

3º Espírito Santo

8,2%

Bahia

6,4%

Paraná

Figura 8 - Distribuição geográfica dos em-

9.196

Setor agroalimentar:
22-98

3,7%

98-502

Paraíba

1,3%

502-977

Ceará

1,1%

977-3.735

4,1%

Goiás

0,9%

3.735-8.070

3,4%

Sergipe

0,9%

Rio de Janeiro

0,8%

1,8%

65.336

Fonte: Rais | Elaboração: Ideies / Findes

Fonte: Rais | Elaboração: Ideies / Findes

Mesmo com a expansão e a diversificação do

dade do setor que mais empregou no estado. Em

setor agroalimentar no Espírito Santo, o café per-

seguida, também estavam duas atividades tradi-

Segmento do café:

maneceu como a principal atividade agrícola es-

cionais no estado: “criação de bovinos” (8,4%) e

69-170

tadual. Diante disso, o “cultivo de café”, com 9.196

do ”comércio de produtos alimentícios” (5,7%).

170-296
296-721

empregos formais diretos em 201714, era a ativi-

721-1062

Gráfico 31 – Participação dos empregos formais do setor agroalimentar em relação ao emprego total - 2010 a 2017 (%)

(*) Valores deflacionados
Fonte: PAM - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes
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Gráfico 32 – Atividades do setor agroalimentar que mais empregam no Espírito Santo, 2017
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4,6%
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Fonte: Rais | Elaboração: Ideies / Findes

Os vínculos ativos15 do agroalimentar estavam

(8,2%) são os que mais possuem vínculos ativos

distribuídos por todos os municípios do Espírito

no setor. Ressalta-se que este primeiro possui o

Santo, correspondendo a 7,5% do total de empre-

maior número de hectares de área plantada no

gos formais gerados no estado. Os municípios

estado em 2017.

de Linhares (12,4%), Vila Velha (8,6%) e Cariacica

5,7%

Cult. de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e...

1,1%

Agroalimentar

46

8,4%

Comércio atad. de produtos alimentícios em geral

3,0%

-1,0%

11,5%

4,3%

Criação de aves

4,1%

Atividades de apoio à agricultura

3,9%

Fonte: Rais | Elaboração: Ideies / Findes

14

Esta quantidade de empregos estava distribuída em 2.306 estabelecimen-

tos voltados ao cultivo do café.

15

Corresponde ao número de trabalhadores com vínculo de trabalho formal

(com carteira assinada).
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A remuneração média de um traba-

Gráfico 33 – Salário médio de um trabalhador do setor agroalimentar e do

Os municípios que mais possuem

Figura 9 - Distribuição geo-

lhador do setor agroalimentar no Es-

segmento do café, conforme escolaridade no Espírito Santo – 2017 (R$)

estabelecimento no setor agroalimen-

gráfica dos estabelecimen-

tar no estado, em 2017, são Linhares

tos do setor agroalimentar

(10,1%), São Mateus (3,8%), Colatina

no Espírito Santo, 2017

pírito Santo era de R$ 1.500, enquanto

Setor agroalimentar

a média do salário do Brasil no setor
é R$ 1.889. Assim como os demais

Doutorado

R$ 6.903

(3,7%), Aracruz (3,4%) e Cachoeiro

setores econômicos, a aumento no

Mestrado

R$ 7.017

de Itapemirim (3,4%). O primeiro, que

R$ 4.092

Superior Completo

nível de instrução do trabalhador se

R$ 2.378

Superior Incompleto

converte em maiores níveis de ren-

Médio Completo

também conta com o maior número
de empregos, possui a maior exten-

R$ 1.609

dimento. Em 2017, uma pessoa anal-

Médio Incompleto

R$ 1.252

são territorial plantada e o maior valor

fabeta empregada no agroalimentar

Fundamental II Completo

R$ 1.279

de produção agrícola.

recebia em média R$ 1.100, enquanto

Fundamental II Incompleto

R$ 1.260

Fundamental I Completo

R$ 1.197

Fundamental I Incompleto

R$ 1.141

Analfabeto

R$ 1.099

um trabalhador com ensino superior
completo possuía uma renda média
em torno de R$ 4.092.

atividades de agropecuária e pesca (atividade primária), com 7.348

R$ 4.840

Superior Incompleto

2017, 12º maior quantidade do país.

Médio Completo

Destes, 2.467 estabelecimentos são

Médio Incompleto

R$ 1.158

estados brasileiros, como pode ser

do segmento cafeeiro, que correspon-

Fundamental II Completo

R$ 1.132

observado no Gráfico 36.

de a 11,9% do total de unidades cafe-

Fundamental II Incompleto

R$ 1.156

eiras do Brasil. Esta é a terceira maior

Fundamental I Completo

R$ 1.143

quantidade do segmento entre os es-

Fundamental I Incompleto

R$ 1.127

tados do país, atrás apenas de Minas

Analfabeto

R$ 1.059

R$ 2.462
R$ 1.468

Fonte: Rais | Elaboração: Ideies / Findes
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14-36

tribuição é semelhante aos demais

36-82
82-171
171-270

Fonte: Rais | Elaboração: Ideies / Findes

Gráfico 35 – Participação do setor agroalimentar no estabelecimento total do Espírito Santo, 2010 a 2017
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Setor do café

9.035

1-14

(1.036) e comércio (651). Esta dis-

Gráfico 34 - Participação dos estados nos estabelecimentos do setor agroalimentar e do segmento do café, 2017 (%)
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Fonte: Rais | Elaboração: Ideies / Findes

20,0%
17,6%

228-344

que houve a predominância das

setor agroalimentar no estado em

Minas Gerais
São Paulo
Paraná
Goiás
Rio Grande do Sul
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Bahia
Santa Catarina
Rio de Janeiro
Espírito Santo

136-228

põem o setor, é possível identificar

sas, são 9.035 estabelecimentos do

São Paulo (16,5% do total do país).

68-136

344-915

Superior Completo

Gerais (60,8% do total brasileiro) e de

9-68

Quanto às atividades que com-

Setor do café

Em relação à quantidade de empre-

Setor agroalimentar:

11,9%
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Fonte: Rais | Elaboração: Ideies / Findes
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Fonte: Rais | Elaboração: Ideies / Findes

49

Gráfico 36 - Participação dos estados na quantidade de estabelecimentos, por segmento, no setor agroalimentar - 2017
Minas Gerais

3.3 Comércio Exterior
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O Espírito Santo concentra a quarta

relação a 2017. Com este resultado,

maior participação de movimenta-

o setor representou 7,9% de toda

ção portuária entre os estados do

exportação do estado. Quanto às

país e é dos municípios de Vitória e

importações, o setor agroalimentar

Vila Velha os portos onde ocorrem

foi responsável por 7,5% (US$ 377,1

as exportações e importações dos

milhões) do valor total no Espírito

produtos do setor agroalimentar

Santo, o que deu ao estado a clas-

no estado. A exportação do setor

sificação de 7º maior importador

agroalimentar movimentou US$

do setor em 2018, mesmo com a

695,5 milhões na economia capixa-

redução de 0,6% em relação ao ob-

ba em 2018, aumento de 29,3% em

servado em 2017.

Nota: Estão elencados os dez estados com maior participação no setor primário.
Fonte: Rais | Elaboração: Ideies / Findes

Gráfico 38 - Exportação, importação e saldo da balança comercial do Espírito Santo, no

Quanto ao porte dos estabelecimentos16, em

seus estabelecimentos são microempresas, não

sua maioria são microempresas (94,4%), que

contando com nenhuma empresa de grande

empregam até 19 funcionários. Apenas 0,1% das

porte. Esta configuração retrata a estrutura lati-

empresas do setor são de grande porte. No seg-

fundiária do estado, caracterizada pela agrope-

mento do café não é diferente, 97,8% total dos

cuária familiar de pequeno porte.

setor agroalimentar – 2010 a 2018 (US$ milhões)
1.200,0
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Gráfico 37 - Participação dos estabelecimentos do setor agroalimentar e do segmento de café no Espírito Santo,
por porte, 2017 (%)
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Fonte: Rais | Elaboração: Ideies / Findes
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Fonte: Rais | Elaboração: Ideies / Findes

A definição de microempresa (até 19 empregados), pequena (de 20 a 99 empregados), média (de 100 a 499 empregados) e grande empresa (mais de 500

2011

2012

2013

Exportação

2014

2015

2016

Importação

2017

2018

Saldo

Fonte: Funcex | Elaboração: Ideies / Findes

Entre 2010 e 2018, o saldo da balança

do setor, gerando um saldo negativo

comercial do setor agroalimentar no

de US$ 46,3 milhões. Em 2018, o sal-

estado cresceu 136,4%. Neste perío-

do da balança comercial do setor foi

do, apenas em 2016 as importações

de US$ 318,5 milhões, superior ao de

(US$ 337,1 milhões) foram superio-

2017 (US$ 158,5 milhões).

res exportações (US$ 695,5 milhões)

empregados) foi realizada de acordo com definições do SEBRAE-NA no “Anuário do trabalho na micro e pequena empresa”.
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Tabela 2 - Quadro síntese da Balança Comercial do Brasil e Espírito Santo, 2015 a 2018 (US$ milhões)
Brasil
Setor

Ano

Total

2015

Agroalimentar
Total

2016

Agroalimentar
Total

2017

Agroalimentar
Total

2018

Agroalimentar

Espírito Santo

Exportação

Importação

Saldo

Exportação

Importação

Saldo

217.739,2

150749,4

66.989,8

9.827,8

5.144,3

4.683,5

63.502,3

8.043,1

55.459,1

879,5

416,4

463,0

185.232,1

137.585,8

47.646,3

5.929,0

3.695,8

2.233,2

63.068,5

8.740,1

53.328,4

454,2

500,5

- 46,3

217.739,2

150.749,4

66.989,8

8.036,5

4.605,8

3.430,7

70.968,8

9.056,8

61.912,0

538,0

379,5

158,5

239.889,2

181.230,6

58.658,6

8.808,0

5.033,1

3.774,9

73.104,9

8.713,4

64.391,5

695,5

377,1

318,5

Fonte: Funcex | Elaboração: Ideies / Findes

ano, as vendas externas de cafés em

alimentos do Espírito Santo, ainda há uma baixa agregação de

grãos ou torrados totalizaram US$

valor aos produtos exportados (a exemplo do café, produto de

444,8 milhões e as de café solúvel ou

grande produção e exportação do estado, porém, em grão, sem

em extrato corresponderam a US$

transformação), o que torna o setor mais vulnerável as flutua-

37,96 milhões.

ções dos preços internacionais das commodities agrícolas.

Tabela 3 - Dez maiores produtos exportados pelo setor agroalimentar do Espírito Santo (US$ FOB)
2007

2010

2018

336.898.647

388.192.793

444.774.550

Pimenta

30.905.929

22.184.781

80.647.183

Café solúvel

24.653.860

29.707.279

37.559.541

18.292.654

17.310.679

22.942.983

5.143.413

10.771.992

16.401.199

Café não torrado em grãos

alimentares (-28,4%). Somente em

Mamões (papaias) frescos

do Espírito Santo esteve pautada

2018, foram exportados US$ 635,0

Carnes desossadas de bovino

na expansão das exportações de

milhões em produtos in natura, en-

Soja, exceto para semeadura

-

-

13.163.049

produtos agroalimentares in natura.

quanto os beneficiados atingiram a

Pedaços de galos/galinhas, congelados

-

164.103

12.888.434

De 2010 a 2018, este tipo de produto

cifra de US$ 60,5 milhões.

Carnes desossadas de bovino, congeladas

8.379.593

12.963.711

11.293.350

-

-

10.224.710

17.119.088

20.623.087

8.961.406

Gengibre

total exportado pelo setor capixaba

O segmento do café, por sua vez,

(gráfico 39). Esse ganho de repre-

aumentou em 23,7% a exportação

sentatividade dos produtos não be-

de produtos industrializados duran-

neficiados do estado ocorreu tan-

te este mesmo período. Mas, em

to pelo aumento das suas vendas

2018, a representatividade na pauta

ao exterior (35,3%) como também

de exportação do segmento destes

pela diminuição das exportações

produtos de maior valor agregado

dos produtos industrializados agro-

permaneceu reduzida (7,9% do total).

Gráfico 39 - Participação dos produtos in natura e beneficiados no total exportado pelo setor agroalimentar do Espírito Santo (%)

12,7%

Dessa forma e mesmo com a recente expansão industrial de

Essa melhora do saldo comercial

ganhou 6,6 p.p de participação no

15,3%

Em termos monetários, neste último

16,9%

18,0%

8,1%

8,7%

15,2%

14,4%

8,7%

Chocolates e preparações alimentícias contendo
cacau
Fonte: Mdic | Elaboração: Ideies / Findes

Os principais produtos exportados

Neste último ano, os principais parceiros comerciais do esta-

pelo estado em 2018 foram: café

do são Estados Unidos (US$ 71,6 milhões), Bélgica (US$ 58,6

não torrado (US$ 444,8 milhões), pi-

milhões) e Reino Unido (US$ 58,6 milhões), que são os países

menta seca (US$ 80,7 milhões), café

que mais importaram produtos agroalimentares do Espírito

solúvel (US$ 37,6 milhões) e ma-

Santo em 2018. Quanto aos produtos que mais são enviados

mões (US$ 22, 9 milhões). Ao con-

ao exterior, individualmente, é o café (71,0%)17 que correspon-

siderar todos os produtos feitos à

de a maior participação nas exportações do setor no estado,

base de café, o Espírito Santo ocupa

seguido de pimenta (11,9%) e carne bovina congelada (5,6%)18.

a posição de terceiro maior exportador do Brasil, sendo que a produção

84,7%

87,3%

83,1%

82,0%

2010

2011

2012

2013

91,9%

91,3%

84,8%

85,6%

91,3%

2014

2015

2016

2017

2018

Produtos in natura
Fonte: Funcex | Elaboração: Ideies / Findes
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Beneﬁciados

capixaba é responsável por 10,2%
da produção cafeeira brasileira.

17

Principalmente café em grão.

18

Ver Anexo 2 sobre os principais destinos das exportações do Espírito Santo.
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Gráfico 40 - Participação dos estados nas exportações do setor agroalimentar e do segmento do café, 2018 (%)
Segmento agroalimentar

Segmento do café

São Paulo

17,0%

Mato Grosso
Paraná

15,3%

Rio Grande do Sul

São Paulo

12,0%

Espírito Santo

10,2%

também possuem participação

é o 7°, com uma participação de 4,3% de toda importação

representativa nas importações

do setor no país.

Gráfico 42 – Participação dos estados nas importações do setor agroalimentar e do segmento do café, 2018 (%)
Segmento agroalimentar

US$ 482

São Paulo

7,1%

Santa Catarina

Paraná

5,4%

Mato Grosso do Sul

4,4%

Bahia

Espírito Santo

3º

9,5%

Goiás

11º

68,4%

do setor no país. No ranking dos estados, o Espírito Santo

11,5%

Minas Gerais

Pará

Minas Gerais

16,3%

Catarina (17,0%) e Paraná (9,4%)

Bahia

1,1%

Outros

0,3%

Paraná

3,4%
1,9%
1,0%

US$ 695

Fonte: Funcex | Elaboração: Ideies / Findes

O Espírito Santo apresenta potencial de produção em alguns

As importações são importantes

de seus produtos que não chegam a alcançar mercados ex-

por refletir o quanto de produtos

ternos. Por exemplo, é aqui que está localizado o município do

alimentícios está sendo consumi-

país que possui a maior produção de ovos, tornando o estado

do de fora do país. São Paulo é

o quarto maior produtor deste produto, mas, o Espírito Santo

responsável por 36,2% de toda im-

não exporta ovos nem seus derivados. Outro produto que ga-

portação do setor no país, sendo

nha destaque neste cenário é a banana, sendo que o estado é

assim, o estado que mais importou

o oitavo que mais produz e, ainda assim, não exporta.

produtos do setor em 2018. Santa

Gráfico 41 - Principais destinos das exportações capixabas de café e demais produtos alimentícios - 2018 (US$)
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4,3%

Pernambuco

3,7%

São Paulo
Minas Gerais

9,4%

Rio Grande do Sul

Rondônia

Segmento do café

U$ 377 milhões

2,2%

80,8%
7,9%

Paraná

3,5%

Bahia

2,8%

Rio de Janeiro

2,1%

6º Espírito Santo

1,2%

Outros

1,7%

U$ 853 mil

Fonte: Funcex | Elaboração: Ideies / Findes

3.4 Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação
Pesquisa, Desenvolvimento e Inova-

a implantação da indústria 4.0, o desenvolvimento de produtos

ção (PD&I) são extremamente impor-

com maior tempo de prateleiras, as lavouras verticais, o uso de

tantes para o crescimento de um país.

impressão 3D na fabricação de alimentos, a rastreabilidade, entre

Desafios como o aumento populacio-

outros.

nal e as mudanças climáticas – que
impactam diretamente na demanda

No Espírito Santo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistên-

e na capacidade de produção de ali-

cia Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca-se com contri-

mentos – vêm sendo enfrentados por
meio de avanços tecnológicos, como:

buições significativas em P,D&I para o setor, sendo um instituto de referência no estado19.

A exemplo dos estudos: “Estratégias de convivência

a utilizarem técnicas no combate a pragas, como o realizado para a fruticultura de morango por

México: 33.208.599

com a estiagem e gestão dos recursos hídricos no Es-

meio do controle biológico na plantação (besouro Labiopa); (ii) elaboração de estudos, como o

Alemanha : 23.269.149

pírito Santo”, 2016; “Café Conilon”, 2017; “Agricultura

que apontou os riscos contraírem pragas ausentes no país pragas ausentes no país em caso de

orgânica: tecnologias para a produção de alimentos

importação de café da África, Ásia e América Latina; (iii) implantação de laboratórios de ento-

saudáveis”, 2015; dentre outros. Além disso, se destaca

mologia (identificação para o produtor de pragas e danos provocados por insetos e ácaros, com

Marrocos: 12.460.124

a atuação do Incaper no combate a pragas no estado,

recomendações das estratégias a ser utilizada para combate-la) e de controle biológico (realiza

Hong Kong: 7.520.600

por meio de frentes como: (i) incentivo aos produtores

pesquisas relacionada ao inimigos naturais certos tipos de pragas).

Estados Unidos: 71.656.202
Bélgica: 58.757.160
Reino Unido: 57.373.618
Turquia: 49.078.454
Libano: 38.459.527

Outros prod.
alimentícios
192.492.088

Rússia : 14.453.706
Paíse Baixos: 14.367.095
Emirados Árabes Unidos: 14.876.202

Fonte: Mdic
Elaboração: Ideies / Findes
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Especialistas vêm ao longo do tempo

da Educação Superior (2017). Destes,

discutindo formas de se aumentar a

10,2% estão diretamente ligados ao

produtividade no campo, e o aumen-

setor agroalimentar.

Gráfico 44 - Cursos de graduação e tecnólogos vinculados ao setor agroalimentar no Espírito Santo, 2017 (Qtd.)
Agronegócio

1 1 1

to de território plantado acaba sendo uma das soluções que começa

Na distribuição dos cursos de gra-

a ficar para traz dado as inovações

duação por município, destaca-se

tecnológicas. Assim, a mão de obra

a região metropolitana, que con-

qualificada passa a ser vista como

centra a maior parte dos cursos de

o melhor caminho para aumento da

graduação do setor. O município de

produtividade. Neste quesito, o Espí-

Alegre, no sul do estado, individual-

rito Santo conta com 137 cursos de

mente, está em primeiro lugar com

graduação distribuídos por 23 muni-

7 cursos de graduação.

Agronomia
Cafeicultura

4
1

7

Ciência e Tecnologia de Alimentos

2

Engenharia Ambiental e Sanitária
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Aquicultura
Engenharia de Pesca

5

Engenharia Florestal

1

cípios capixabas, segundo o Censo

1

11

Medicina Veterinária
Nutrição

1 1

Oceanograﬁa
Sivilcultura

Gráfico 43 - Quantidade de cursos de graduação por município, 2017 (Qtd.)
Alegre
Vila Velha
Vitória
Colatina
São Mateus
Santa Tereza
Santa Matia de Jetibá
Linhares
Guarapari
Cachoeiro de Itapemirim
Venda Nova do Imigrante
Serra
Piuma
Nova Venécia
Castelo

Design de Produto

1

7

Fonte: Censo da Educação Superior - INEP | Elaboração: Ideies / Findes
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Gráfico 45 - Área de atuação das linhas de pesquisa do setor agroalimentar no Espírito Santo, 2017 (%)

2
2
2
2
2
2

18%

1
1
1
1
1

Agricultura e pecuária
Atividades Veterinárias

10%

Fabricação de bebidas
Fabricação de produtos alimentícios

4%

Pesca e aquicultura

Fonte: Censo da Educação Superior - INEP | Elaboração: Ideies / Findes

1%

São 14 diferentes cursos de graduação

Segundo o Conselho Nacional de

e tecnólogos vinculados ao setor agro-

Desenvolvimento Científico e Tec-

alimentar no Espírito Santo, com Enge-

nológico (CNPQ), existem no estado

nharia Ambiental e Sanitária, Nutrição,

96 grupos de pesquisa relacionados

Medicina Veterinária e Agronomia,

ao setor. Esse quantitativo corres-

aparecendo em maior quantidade.

ponde a 13,3% do total de grupos de

67%

Fonte: Censo da Educação Superior - INEP | Elaboração: Ideies / Findes

pesquisa existentes no Espírito Santo. Como cada grupo pode conter
mais de uma linha de pesquisa, são,
ao todo, 310 linhas de pesquisa em
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temas agroalimentar.
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Capítulo 4

DESAFIOS E
OPORTUNIDADES PARA
O SETOR AGROALIMENTAR
Como ressaltado neste estudo, o setor agroalimen-

trutura e logística para atendimento ao mercado

tar é historicamente relevante para a economia do

interno e externo; e a morosidade nos processos
de fiscalização e regulamentação21.

Espírito Santo e obteve avanços importantes nas
últimas décadas, a citar a diversificação da lavoura capixaba, o crescimento da atividade industrial

Acrescente-se a importância do setor agroalimen-

relacionada e a expansão das exportações.

tar capixaba em acompanhar as tendências e as
trajetórias tecnológicas mundiais, permitindo a

As perspectivas futuras para a demanda do se-

conquista a longo prazo de posições sustentáveis

tor são positivas. De acordo com a ONU (2017),

no mercado estadual, nacional e internacional.

a população mundial passará de 7,7 bilhões em
2019 para 8,9 bilhões em 2035, enquanto a brasi-

Logo, identificar as tecnologias e as tendências

leira saltará de 212 milhões para 229 milhões de

relacionadas às dinâmicas presentes e futuras do

pessoas neste mesmo período . Como o setor

agroalimentar é um ponto chave para impulsionar

agroalimentar produz bens essenciais, este au-

o desenvolvimento das atividades capixabas.

20

mento populacional puxará o crescimento da demanda por produtos alimentícios. Logo, há uma
janela de oportunidades, tanto do Espírito Santo
quanto do país, para o setor de conquistar novos
mercados consumidores.
O aprimoramento do processo de desenvolvimento sustentável do agroalimentar do Espírito
Santo passa pela superação de entraves, pelo
aperfeiçoamento de questões inerentes ao setor capixaba e pela melhoraria do ambiente de
negócios. Dito de outra forma, este setor precisa

20

Estimativas com uma variante média de fertilidade.

lução, tais como: o aumento de investimento em

21

Essas barreiras foram apontadas por especialistas (empresários, acadê-

pesquisa e inovação; acesso ao crédito; fortaleci-

micos da área e instituições governamentais e privadas) do setor na etapa

mento da cultura do associativismo; clareza nos

do painel de especialistas da Rota Estratégica para o Futuro da Indústria

processos relacionados à legislação ambiental; a

Agroalimentar do Espírito Santo 2035. Documento disponível em: https://

qualificação profissional; a deficiência de infraes-

bit.ly/2OEqVEa

superar barreiras atuais para garantir a sua evo-
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Um dos grandes desafios do agronegócio é quebrar

Dado a expectativa de expansão dos centros ur-

Neste mesmo sentido, há a aplicação da nano-

o uso da água residuária do processo produtivo

as barreiras existentes entre o produtor e as novas

banos no país e o limite imposto pela dimensão

tecnologia no setor agroalimentar. Este tipo de

(após tratamento) em outras etapas da cadeia.

tecnologias, entre a infraestrutura de contorno22 para

territorial do Espírito Santo, esta é uma tendência

tecnologia leva aos avanços no processo pro-

a sua plena utilização e da qualificação profissional

que ao ser implementada poderá aumentar a pro-

dutivo, auxiliando em questões fitossanitárias,

A disseminação do uso de dispositivos que

para a utilização. Adicionalmente, há o desafio do

dução do setor capixaba.

como também na melhoria de embalagens dos

combina inteligência artificial, internet of things

produtos, a exemplo das embalagens que evi-

e big data afim de tornar eficiente a utilização

tam os desperdícios.

da água durante o processo produtivo também

custo para a implementação dessas tecnologias por
parte dos pequenos e médios produtores, que é o

No segmento industrial, destaca-se o impacto da

caso predominante no Espírito Santo.

indústria 4.0 no processo produtivo. Neste tipo
de manufatura avançada, “os sistemas físicos e

Outra tendência a ser considerada é o selo de

limentar. Esta tecnologia assumirá um papel

No sentido de romper essas barreiras tecnológi-

virtuais de fabricação cooperam de forma glo-

rastreabilidade. Ele consiste no registro digital de

relevante no combate ao desperdício deste re-

cas surgem as startups voltadas para campo. As

bal e flexível. Isto permite total personalização de

todas as etapas de produção, transporte, armaze-

curso, auxiliando a mitigar possíveis quedas da

chamadas Agtechs se tornaram uma tendência

produtos e a criação de novos modelos operacio-

namento e comercialização dos produtos. Dessa

produção agrícola provocada por crises hídri-

no mercado do agronegócio ao criar e fornecer

nais” (SCHWAB, p. 16, 2016). Entre as tecnologias

forma, os consumidores poderão ter acesso às

cas aos moldes da vivenciado pelo Brasil e pelo

soluções e inovações tecnológicas aplicadas a

utilizadas, pode-se citar a utilização de big data,

informações de todo o processo em que o ali-

Espírito Santo em 2016.

produção agropecuária, que são capazes de me-

internet of things (internet das coisas), inteligência

mento em questão foi submetido. Tanto o Brasil

lhorar a eficiência e a produtividade no campo.

artificial, manufatura aditiva, impressão 3D de alimentos, entre outras24.

como o Espírito Santo possuem alguns produtos

O Espírito Santo possui exemplos de iniciativas

agropecuários e industrializados que já estão

de empresas que estão acompanhando as ten-

utilizando esta tecnologia, mas é esperado uma

dências e as inovações para o setor agroalimen-

maior disseminação para os próximos anos.

tar. O box abaixo apresenta alguns exemplos des-

Um dos exemplos de tecnologias aplicadas ao
campo são as fazendas inteligentes, onde as tec-

A maior utilização da biotecnologia verde e bran-

nologias da informação e da comunicação passam

ca é uma das tendências mais importantes para

a ser grandes aliadas do produtor, para melhorar

o setor, que permite a melhora da sua eficiência

A sustentabilidade do setor agroalimentar ganha-

a eficiência e ampliar a produtividade a partir do

produtiva. Elas podem ser aplicadas tanto na

rá um novo contorno com o avanço da economia

uso mais eficiente dos recursos naturais. Essas

agropecuária, por meio de melhoria das varieda-

circular. Este tipo de conceito modifica todo o

fazendas inteligentes contam com sensores incor-

des vegetais (micro propagação, seleção de mar-

modelo econômico de extração, transformação

porados em todas as etapas do processo de cul-

cadores moleculares e utilização de DNA recom-

e descarte. A economia circular redesenha todos

tivo, máquinas autônomas e drones que permitem

binado), como na produção alimentícia. Nesta

os processos produtivos de uma cadeia e de seus

acompanhar as atividades e a saúde das plantas.

última, destaca-se o uso de enzinas e organismo

produtos visando a otimização da utilização dos

vivos para a produção e processamento de com-

recursos, dos resíduos e a posterior reciclagem

Outra tendência são as fazendas verticais . Essa
prática foi pensada, principalmente, para os gran-

postos químicos e para o aumento da durabilida-

bem final produzido.

des centros urbanos e tem se destacado como a

importante proporcionada pelas ferramentas bio-

Essa tendência leva a uma mudança de para-

22

tecnologia do futuro para alimentar as próximas

tecnológicas é o cultivo de carnes de origem ani-

digma, provocando a alteração do atual modelo

à internet (rede de fibra ótica) e ao sinal telefônico em um país onde o aces-

gerações. Para este tipo de produção, podem ser

mal em laboratório.

econômico “linear” de produção para o “circular”.

so a esse tipo a cobertura dessa rede não está disseminado em centros

Esta última com um sentido de reintegração no

urbanos, quanto mais nas regiões rurais.

23

sas iniciativas capixabas.

de dos produtos (IEL/NC,2017). Outra tendência

utilizadas superfícies inclinadas verticalmente ou

Neste caso, a infraestrutura de contorno refere-se, sobretudo, ao acesso

integradas em outras estruturas como, por exem-

A aplicação da biotecnologia voltada para o me-

processo produtivo de todos os produtos que

plo, arranha-céus, armazéns e até contêineres. A

lhoramento genético já é bastante disseminada

anteriormente eram descartados. Como exem-

23

ideia desse tipo de fazendas é utilizar instalações

no país, graças a instituições como a Embrapa

plos para o setor agroalimentar, há a utilização

em camadas verticais.

automatizadas com o menor impacto ambiental

e Embrapii. No caso do Espírito Santo, o Inca-

da biomassa para a produção de biofertilizantes,

possível, sendo sua localização próxima ao seu

per foi o principal indutor dessa tecnologia nas

que podem ser utilizados nas lavouras, e para a

24

consumidor da ponta. Estas instalações não ex-

lavouras do estado.

produção de energia elétrica, que poderá ser con-

(dez/2018): http://www.portaldaindustria-es.com.br/system/repositories/

sumida no processo produtivo. Outro exemplo é

files/000/000/078/original/FEC_janeiro_2018.pdf?1550691104.

põem a produção às condições climáticas.
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é uma tendência já em curso no setor agroa-

Trata-se de um conjunto espacial destinado para a produção de alimentos

Para maiores informações, vide o Fato Econômico “A indústria 4.0”
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INICIATIVAS INOVADORAS NO SETOR
AGROALIMENTAR DO ESPÍRITO SANTO
• Olho do Dono: é uma Agtech que fornece so-

produto orgânico, ele é biodegradável no meio

luções tecnológicas para o monitoramento do

ambiente após a sua aplicação, evitando bioa-

peso e a quantidade cabeças do gado em fazen-

cumulações e problemas de saúde para o pro-

das. Essa medição é feita utilizando uma câme-

dutor. Empresa contemplada pelo Sinapse da

ra portátil 3D, não sendo necessário a retirada

Inovação no Espírito Santo¹ de 2017.

Capítulo 5

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

do boi do pasto.
• NP Volta Central de Agricultura: empresa de

A partir dos resultados deste estudo foi possível

CNPQ possui registradas 96 linhas de pesquisas

• Cooperativa Veneza: um dos seus cooperados

biotecnologia especializada no tratamento de

auferir que o Espírito Santo, mesmo sendo o quin-

que possuem suas atividades voltadas à melho-

de Boa Esperança utiliza a técnica Compost Barn

resíduos, empregando as mais avançadas tecno-

to estado do país com menor extensão territorial,

ria do setor, estas estão concentradas principal-

(celeiro de compostagem). Ela é uma solução

logias para a reciclagem de nutrientes. O adubo

se destaca na produção de diversos produtos

mente na Agricultura e Pecuária.

inovadora de confinamento, de forma confortá-

gerado é utilizado para a produção de alimentos

agrícolas, que refletem na economia regional.

vel, do gado. Essa técnica é uma alternativa para

orgânicos de qualidade. Portanto é uma empresa

o produtor que não possui pastagem ou em pe-

inovadora que acompanha a tendência da econo-

A produção agrícola no Espírito Santo apresentou

dústria do café para a economia capixaba, estes

ríodo de seca ou de inverno quando não há ali-

mia circular. Empresa contemplada pelo Sinapse

uma queda acumulada de 3,8% na comparação

foram apontados como dois Setores Portadores

mentos disponíveis no pasto. Entre as suas van-

da Inovação no Espírito Santo de 2017.

2007-2017, ocupando a 11º posição entre os es-

de Futuro para o Espírito Santo 2035. O setor

tados que têm maior produção agrícola do país. A

agroalimentar que enfrenta desafios provocados

• Bio Orquídeas: laboratório especializado na

indústria agroalimentar capixaba tem-se mantido

por novas tendências relacionadas com a alimen-

propagação in vitro de orquídeas. Empresa con-

constante ao longo do tempo sua participação no

tação, mas que deve olhar para o futuro com a

templada pelo Sinapse da Inovação no Espírito

VTI brasileiro (1,1% em 2016).

perspectiva de quem quer inovar, ser mais com-

tagens, podemos citar a diminuição do estresse
térmico do animal, a melhoria na nutrição e da
qualidade do leite e a eliminação de parasitas.
• Irrigamec: empresa que fornece soluções tec-

Dada a relevância do setor agroalimentar e da in-

petitivo e reforçar a rentabilidade.

Santo¹ de 2017.
O café, por ser o principal e mais tradicional produ-

nológicas em engenharia no ramo de automação de sistema de irrigação. A válvula desenvol-

• Inova Filtros: empresa que produz um equipa-

to do setor no Espírito Santo, ganhou destaque em

É com esses desafios, que o planejamento de longo

vida pode ser aplicada em outros setores, como

mento para reter as impurezas nas águas desti-

todo desenvolvimento deste estudo. A atividade de

o de Petróleo e Gás Natural.

nadas à irrigação. A ideia desta empresa foi con-

cultivo de café é a que mais emprega no estado,

prazo, realizado na Rota Estratégica do Setor Agroalimentar para o Espírito Santo25 se mostra funda-

templada pelo Sinapse da Inovação no Espírito

9.196 empregos diretos em 2017 – sendo o terceiro

mental. Ao traçar as ações de curto, médio e longo

Santo de 2017.

estado do país que mais emprega no segmento.

prazo para o desenvolvimento do setor, e articular

• Zaitt: Primeira loja de conveniências inteligen-

a realização delas, o Ideies acredita que o Espírito

te da América Latina totalmente automatizada
(sem funcionários). O cliente pode fazer suas

Uma das particularidades do setor agroalimentar

Santo terá excelência em sistemas agroalimentares

compras a qualquer hora do dia (24h) utilizando

no Brasil, e que se repete no Espírito Santo, é que,

sustentáveis, com produtos competitivos de alto

um aplicativo de celular, não precisando enfren-

em sua maioria, a economia é composta por mi-

valor agregado. E, em relação à atividade cafeeira, o

croempresas (94,4%) familiares ou cooperadas e

estado será referência internacional na produção e

tar filas ou passar por caixas para paga-las. Este

62

tipo de iniciativa é uma inovação na forma de se

22

Sinapse da Inovação no Espírito Santo é um programa do governo do

empregam, no máximo, 19 pessoas. A maior par-

transformação de café com origem e identidade do

comprar alimentos e bebidas no estado.

Espírito Santo, coordenado pela FAPES, que incentiva o empreendedorismo

te dos estabelecimentos do setor são atuantes

Espírito Santo para mercados diferenciados.

por meio de recursos financeiros para as ideias inovadoras, da capacita-

em atividades primárias.

• Avança Agro: empresa de biotecnologia que

ção profissional e do suporte para empreender. O seu objetivo principal é

atua no desenvolvimento de defensivos agríco-

transformar as ideias inovadoras (de estudantes, de pesquisadores e de

Para formação de mão de obra, o estado conta

las orgânicos, principalmente para a ser aplica-

profissionais) em negócios de sucesso. Para maiores informações, acesse:

hoje com 14 diferentes cursos de graduações

25

do nas plantações de café. Por se tratar de um

http://es.sinapsedainovacao.com.br.

ou tecnólogos distribuídos pelo Espírito Santo. O

em: https://ideies.org.br/industria_2035/

Rota Estratégica do Setor Agroalimentar para o Espírito Santo disponível
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7. ANEXOS

Segmentos

Grupos

Classe
Preparação do leite

Para fins do desenvolvimento do estudo econômico do setor Agroalimentar no Espírito Santo, foram

Fabricação de Produtos Alimentícios

10.5

Fabricação de laticínios
Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

consideradas as seguintes atividades da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae):

Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz
Moagem de trigo e fabricação de derivados

Quadro 1– Abrangência do setor agroalimentar selecionado
Segmentos

Grupos

Fabricação de farinha de mandioca e derivados
10.6

Classe
Cultivo de cereais

Cultivo de soja
Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente

01.2

01.3

Agricultura, pecuária e
serviços relacionados
01.4

Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente

Cultivo de cana-de-açúcar
Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja

Fabricação de Produtos Alimentícios

10.7
10.8

Horticultura

Pesca e Aquicultura
3.2

10.1

Fabricação de massas alimentícias

Cultivo de cacau

10.9

Fabricação de alimentos e pratos prontos

Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente

Produção de sementes certificadas

Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos

Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas

Criação de caprinos e ovinos

11.1

10.3

Fabricação de malte, cervejas e chopes
11.2

Fabricação de águas envasadas
Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não alcoólicas
Comércio atacadista de soja

46.2

Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias primas agrícolas, exceto café e soja

Atividades de apoio à pecuária

Comércio atacadista de café em grão

Atividades de pós colheita

Comércio atacadista de leite e laticínios

Caça e serviços relacionados

Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos
e féculas

Pesca em água salgada
Pesca em água doce
Aquicultura em água salgada e salobra

Comércio por atacado, exceto veículos
46.3
automotores e motocicletas

Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros
Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado
Comércio atacadista de bebidas

Aquicultura em água doce
Abate de reses, exceto suínos

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados
anteriormente

Abate de suínos, aves e outros pequenos animais

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado
Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais
Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
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Fabricação de vinho
Fabricação de bebidas

Criação de aves

Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes

10.4

Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas

Criação de suínos

Fabricação de conservas de frutas
Fabricação de Produtos Alimentícios

Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

Cultivo de café

Fabricação de produtos de carne
10.2

Fabricação de produtos à base de café
Fabricação de biscoitos e bolachas

Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva

Atividades de apoio à agricultura

3.1

Torrefação e moagem de café
Fabricação de produtos de panificação

Criação de animais não especificados anteriormente

01.7

Fabricação de açúcar refinado

Cultivo de uva

Criação de outros animais de grande porte

01.6

Fabricação de açúcar em bruto

Cultivo de laranja

Criação de bovinos

01.5

Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho
Fabricação de alimentos para animais

Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária
01.1

Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho

Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho
Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais

46.9

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos
agropecuários

Fonte: IBGE. Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0. | Elaboração: Ideies / Findes

Essas atividades foram consideradas em con-

des industriais do setor, também é fundamental

junto tendo em vista a importância de se olhar

estudar o setor primário, que inclui a agricultura

a cadeia produtiva do setor agroalimentar. Por-

pecuária e pesca, e a distribuição dos produtos

tanto, tão importante quanto analisar as ativida-

por meio do comércio atacadista.
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Figura 1 - Principais países de destino das
exportações do Espírito Santo em 2018*

2º: BEL
US$ 58,7 mi
Café
Pimenta em grão
Mamões

4º: TUR

3º: GBR

US$ 49 mi

US$ 57,3 mi

Café

Pimenta em grão

Café

Mamões

Mamões
Carne bovina

1º: EUA
US$ 71,6 mi
Café
Pimenta em grão
Peixes congelados

5º: LIB
US$ 38,4 mi

Café

Carne bovina
Pimenta em grão

*Os saldos referem-se ao setor agroalimentar
Fonte: Funcex | Elaboração: Ideies / Findes
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Figura 2 - Principais países de origem das
importações do Espírito Santo em 2018*

4º: ESP
US$ 25,6 mi
Azeite de oliva
Vinhos

1º: ARG

Alhos

US$ 158,5 mi

5º: EUA

Malte
Leite

Trigo em grãos

US$ 24,3 mi
Sucos
Produtos de origem vegetal
Outros produtos alimentícios

3º: CHI

2º: URU

US$ 34,9 mi

US$ 57,9 mi

Leite

Leite

Vinho de uvas

Margarina

Maçãs frescas

Malte

*Os saldos referem-se ao setor agroalimentar
Fonte: Funcex | Elaboração: Ideies / Findes
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