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Agroindústria cresce no ES e aumenta
renda de produtores
Abertura para novos empreendimentos disparou no estado.
Maior parte dos negócios possui base familiar, segundo levantamento.

A

agroindústria do Espírito Santo cresceu como atividade geradora de trabalho e renda nos últimos anos, de

acordo com um estudo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

(Incaper). De 2008 a 2013, pelo menos 400 novos empreendimentos foram criados no estado.

A indústria do campo capixaba é essencialmente familiar, característica que abre portas à inclusão social

e produtiva às famílias rurais. Os agricultores participam das mais diversas etapas de execução da

atividade, da produção da matéria-prima e seu processamento até a comercialização dos produtos em

diferentes mercados.
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Crise no café levam técnicos a buscar alternativas
de produção e renda (Foto: Reprodução/ TV Gazeta)

Panorama do agronegócio no Espírito Santo (Foto: Arte/ Jornal A Gazeta)

Café

As crises cíclicas nos preços do café no estado

levaram técnicos e produtores a buscar alternativas

para melhorar a renda e geração de trabalho. O

estudo do Incaper tem sido usado nas reuniões do

Plano Estratégico para a Agricultura do Espírito Santo

(Pedeag 3) com o objetivo de fortalecer a cadeia

produtiva.

Valor agregado

No Espírito Santo, a agroindústria acrescenta em

média R$ 2.126 à renda das famílias inseridas na

atividade. Os principais produtos estão ligados à área

de panificação e massas (23%) e leite e derivados

(21%). Derivados de carne suínas respondem por 5%

dos produtos.

Na avaliação de Mariana Barbosa Vinha, da área de agroindústria do Incaper, o setor vive um período de

grande crescimento. Segundo ela, 33,2% das agroindústrias capixabas surgiram nos últimos sete anos.

“Em vez de vender a um preço baixo, o produtor consegue melhor valor de mercado ao beneficiar o

próprio produto”, disse.

Região Serrana

Embora 34% das agroindústrias estejam localizadas na Região Sul e Caparaó, o maior número médio de

empreendimentos por município encontra-se na região Serrana, onde se desenvolveu o agroturismo a

partir da década de 90.

É em Venda Nova do Imigrante que funciona a Fazenda Carnielli, uma das pioneiras a impulsionar a

agroindústria e o agroturismo na região.

Domingos Martins também tem se despontado como um importante polo. Das 1.274 agroindústrias

capixabas, 128 estão instaladas no município. O ranqueamento é seguido por Castelo (88 agroindústrias),



São Mateus (80), Linhares (61) Cachoeiro de Itapemirim (60) e Santa Teresa (53).

*Com colaboração de Patrick Camporez, de A Gazeta.


