
está provando que sim. Historicamente,
plantações de café e pequenas proprie-
dades familiares formam a base das
atividades rurais capixabas e, no que
depender das atuais lideranças, vão
continuar assim. Mas a produtividade
vai aumentar.

"Temos uma estratégia muito clara,
definida em um planejamento iniciado
em 2002. O objetivo não é modificar a
estrutura fundiária, mas, sim, consolidar
e fortalecer as culturas nas quais temos
experiência, como o café, e dar apoio ao
desenvolvimento da agricultura familiar,

incentivando a diversidade com tecno-
logia e organização", afirma o secretário
da Fazenda, César Colnago. O cenário
hoje é resultado de investimentos que,
seguindo o Plano Estratégico de Desen-
volvimento da Agricultura Capixaba
(Pedeag), entre 2003 e 2007, foram dire-
cionados a quatro objetivos: consolidar o
café, diversificar a produção, fortalecer a
estrutura pública e aumentar a renda.

No segmento de café, cultura que
envolve mais de 400 mil pessoas e ocupa
470 mil hectares, foram introduzidas
novas espécies para melhorar a qualida-
de e a produtividade. Deu certo. Na safra
de 2007, o Estado produziu 9,6 milhões
de sacas, o que representou quase 30%

da produção brasileira. Na variedade
conilon, é o maior produtor, com mais
de 70% do total. O município de Jaguaré,
no norte do Estado, se orgulha de ser o
maior produtor de conilon do mundo,
com média anual de aproximadamente
600 mil sacas de café.

O segundo objetivo combinou a di-
versificação com o fortalecimento das
pequenas propriedades. Mais de 90%
das propriedades rurais do Espírito
Santo têm menos de 100 hectares e 78%
delas contam apenas com o trabalho dos
próprios familiares. "A idéia foi apostar
no que já estava dando certo, como a
fruticultura", diz Colnago. Desde o final
da década de 70, esse segmento vinha



apresentando bons resultados e capa-
cidade de diversificação. A base dessa
evolução foi o desenvolvimento de um
tipo de mamão papaia que permitiu
perenizar a plantação e dar competiti-
vidade ao negócio.

Pioneira no segmento, a Caliman
Agrícola tem hoje uma fazenda de 600
hectares totalmente voltada para a pro-
dução de papaias especiais, com certifi-
cação para entrar em qualquer país do
mundo. "Atendemos prioritariamente
os mercados dos Estados Unidos e da
Europa. Poderíamos vender para a Ásia,
mas não existe logística para o fruto in
natura", diz Francisco Faleiro, gerente
comercial da empresa.

A experiência bem-sucedida do pa-
paia inspirou a criação de arranjos pro-
dutivos de outras frutas, como abacaxi,
banana, maracujá e coco. O resultado é
que a produção anual de frutas, que em
2002 não chegava a 750 mil toneladas,
deve ultrapassar a marca de 1,2 milhão
de toneladas em 2008. A fruticultura
já ocupa o terceiro lugar na geração
de renda no setor agrícola capixaba e
responde por 18% do valor bruto da
produção agropecuária estadual, com
faturamento superior a R$ 500 milhões
por ano e cerca de 50 mil empregos
diretos e 150 mil indiretos.

A Sucos Mais, que iniciou a produção
em 2001 com uma fábrica em Linhares,

no norte capixaba, cresceu e, em 2005, foi
comprada pela Coca-Cola. Mas o grupo
não saiu do setor e investiu R$ 55 milhões
na construção da TropBrasil, fábrica de
polpa com capacidade para processar 45
mil toneladas de frutas por ano.

"Decidimos continuar integrando a
cadeia de valor da fruticultura capixaba,
em um arranjo produtivo que tem dado
muitos resultados", diz Marcos Leonardo
de Miranda, gerente-geral da TropBrasil.
"O governo dá apoio técnico e científico,
capacitação e incentivo. As cooperativas
organizam os pequenos produtores para
receber essas informações e realizar um
cultivo de qualidade. Nós entramos com
um contrato de garantia de compra por
dez anos, que proporciona estabilidade
e segurança a todo o sistema. Não tem
como dar errado."

Outro objetivo era fortalecer o sis-
tema e os serviços do setor agrícola
público, direcionando investimentos
na contratação e formação de pessoas.
"Para ganhar competitividade, a agri-
cultura hoje não precisa de mais terras,
mas sim de mais pesquisa, apoio técnico
e conhecimento", diz Colnago. "Já con-
távamos com estruturas de qualidade
nessa área, como o Incaper (Instituto
Capixaba de Pesquisa, Assistência Téc-
nica e Extensão Rural), só precisamos
dar a eles a sinalização de que o governo
queria investir em tecnologia."

Ao longo desses anos, o Estado contra-
tou mais de 230 técnicos de nível supe-
rior, investiu em pesquisas de novas téc-
nicas e sementes e fortaleceu a estrutura
de atendimento no campo. "O resultado
é que o Incaper completou 50 anos no
ano passado, sendo reconhecido como
uma instituição de excelência nessa área,
ao lado da Embrapa. Seus profissionais,
dos quais mais de 120 têm mestrado e
doutorado, fornecem ao agricultor ferra-
mentas tecnológicas para o crescimento,
e isso tem acontecido. Quando a gente
aposta no conhecimento, a gente sempre
ganha", diz o secretário.

O quarto objetivo, de aumentar a
renda do agricultor através do aumento
de rentabilidade das culturas, foi al-
cançado com a combinação dos outros
três. "Introduzimos novas variedades
de frutas, café, milho e outros produ-
tos. Isso ajudou a reduzir a ocorrência
de pragas e melhorou as condições de
lavoura. Ganhamos pontos no mercado,
que passou a reconhecer a qualidade, o
custo competitivo e a estabilidade da
produção agrícola do Estado. Isso tudo
aumentou a renda do agricultor." Hoje,
a agricultura responde por 30% do PIB
do capixaba, emprega 40% da popu-
lação economicamente ativa e 67 dos
78 municípios têm a agricultura como
principal fator de desenvolvimento.

A estratégia, hoje, é consolidar os re-



sultados e avançar em ações inovadoras,
incluindo preservação ambiental e edu-
cação rural, como está estabelecido no
segundo Pedeag, que abrange ações no
período 2007/2010. A base do novo pla-
no é a regionalização da agricultura, que
dividiu o território do Estado de acordo
com sete potenciais diferentes áreas.

A inovação já está em curso. Espírito
Santo tornou-se, em setembro, o primei-
ro Estado brasileiro a ter uma legislação
específica para recompensar os produto-
res rurais por serviços ambientais. Já san-

cionada, a lei que institui o Pagamento
por Serviços Ambientais tem como foco
a preservação das bacias hidrográficas e
dos mananciais. "Infelizmente, temos um
déficit de água em cerca de dois terços
do nosso território. Isso pode, no futuro,
inviabilizar o negócio agrário. Mas esta-
mos atacando o problema com clareza e
inovação", diz Colnago.

A idéia é pagar o agricultor que tra-
balhar pela preservação dos recursos
naturais em suas terras. O primeiro uso
da lei será no programa Produtor de

Água, que está sendo implantado na
Bacia Hidrográfica do Rio Benevente.
Os recursos para este e outros projetos
ambientais virão do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos, criado em julho deste
ano, que receberá 3% do dinheiro dos
royalties de petróleo.

A educação e a capacitação também
são prioridades. Para atender os mais
de 110 mil jovens que trabalham no
campo, foi iniciado o Programa de Va-
lorização da Juventude Rural, para que
eles criem vínculos com a agricultura e
o agronegócio. O programa se vale da
experiência do Movimento de Educação
Promocional do Espírito Santo (Mepes),
que tem pedagogia própria para a
criança e o jovem que moram no campo.
Uma das ações é o Curso de Capacitação
Social e Profissional, implantado em
outubro nas escolas de 49 municípios
capixabas. Com 200 horas de aulas, o
curso trata de assuntos como gestão da
propriedade rural, oportunidades de
empreendimentos, importância do uso
de tecnologia, entre outros.

As novas oportunidades do agro-
negócio capixaba envolvem tanto os
arranjos produtivos já consolidados
como os novos focos de investimento,
como a indústria de beneficiamento. Na
área de produção de biocombustíveis, o
governo reservou investimentos direcio-
nados a aumentar o plantio destinado à
fabricação de etanol e biodiesel.
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