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A publicação deste Balanço Social é um marco para a sociedade capixaba. Aqui estão reunidos os resultados de algumas das 
principais ações do Incaper ao longo de 2013. Mais do que uma prestação de contas, é a prova de que os investimentos feitos pelo 
Governo do Espírito Santo no Instituto retornam para os capixabas em forma de desenvolvimento, renda e qualidade de vida.

Ao tornar públicos seus investimentos e suas estratégias de relacionamento com os produtores e as comunidades rurais, o 
Incaper reforça o compromisso firmado com a sociedade capixaba de dar total transparência às suas ações. E, assim, reitera os 
princípios de responsabilidade social, econômica e ambiental que orientam sua gestão.

Este documento, além de confirmar a eficiência do trabalho institucional realizado, demonstra também a consolidação da 
agropecuária como importante catalisadora para o crescimento do Estado. E a presença do Incaper em todos os municípios 
capixabas, somada aos resultados aqui apresentados, comprova que hoje, no Espírito Santo, a distribuição dos frutos do pro-
gresso é feita de maneira a reduzir as desigualdades sociais e a promover o crescimento regional equilibrado e constante. 

Renato Casagrande

Governador do Estado do Espírito Santo

Ao longo de sua história, o Incaper vem enfrentando inúmeros desafios apresentados pela sociedade capixaba. As respos-
tas a essas demandas refletem a eficácia do seu desempenho institucional e evidenciam a necessidade de estreitar ainda mais o 
diálogo com os capixabas. 

Essa aproximação assegura que as soluções tecnológicas e sociais propostas sejam participativas e estejam em sintonia com 
os anseios da sociedade. Dessa forma, o Instituto põe em prática os valores estabelecidos no Planejamento Estratégico e, mais 
uma vez, cumpre a missão de promover soluções tecnológicas e sociais por meio de ações integradas de pesquisa, assistência 
técnica e extensão rural, visando o desenvolvimento do Espírito Santo.

Nesse contexto, o Incaper apresenta seu Balanço Social. Além de dar transparência e visibilidade às ações desenvolvidas, o 
documento confirma o compromisso social, econômico e ambiental. Esta é uma prova de que os investimentos no Instituto e 
no rural capixaba retornam para a sociedade com a devida valorização, promovendo geração de renda e qualidade de vida no 
campo e na cidade.

Evair Vieira de Melo

Diretor-Presidente do Incaper
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em novas áreas.

Contribuição do Incaper: 
R$ 87.779.328,55.
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trabalho e valorização do 
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Soluções que 
contribuem para aumentar 

a produtividade média 
da agricultura capixaba.
Contribuição do Incaper:

R$ 981.776.324,49.

Soluções que reduzem
 os custos de produção 

e aumentam a 
competitividade de 

atividades agropecuárias
 e florestais.

Contribuição do Incaper:
R$ 20.722.634,22.

Soluções focadas na adoção 
de práticas que garantam a 
sustentabilidade ambiental.
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Esse foi o impacto econômico da atuação do 
Incaper em 2013.

R$ 1,09 bilhão

Esse resultado se refere ao retorno social 
que os capixabas obtiveram, dividido  pelo 

orçamento  do Instituto no ano de 2013.

Total de eventos de formação 
realizados para agricultores em 

todo o Estado.

4.213
Para se chegar ao número total desses eventos, foram considerados os 
indicadores: cursos, palestras, dias de campo, dias especiais, excursões, 

demonstrações de método, unidades demonstrativas, 
seminários e oficinas. 

É o retorno que a sociedade 
capixaba obteve para cada real 

investido no Incaper, no ano de 2013.

R$12,46
Esse foi o total de pessoas assistidas 
em 2013: um dos maiores números 

da história do Instituto.

71.282
O número de pessoas assistidas em 2013 compreende o 

total de assistências realizadas, sem repetição dos registros, 
a agricultores familiares, quilombolas, indígenas, pescadores, 

assentados, agricultores em extrema pobreza, entre outros.

Foram avaliadas 25 soluções  tecnológicas e sociais  promovidas pelo 
Incaper, por meio de ações integradas de pesquisa, assistência técnica 

e extensão rural, visando o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. 


