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O desenvolvimento de um painel de dados das estatísticas agropecuárias vem suprir 

uma demanda por dados da produção deste setor. O Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE, por meio dos escritórios regionais e Comissões Municipais de 

Estatísticas Agropecuárias – Comeas, faz o levantamento da produção agrícola do 

estado. Estes dados são discutidos e aprovados na Reunião Estadual das Estatísticas 

Agropecuárias - REAGRO. O problema identificado é que o IBGE publica apenas as 

estatísticas dos produtos que considera mais importante nacionalmente. Grande parte 

dos produtos produzidos no Espírito Santo não são incluídas nas publicações oficiais 

que constam no banco de dados Sidra do IBGE. Os dados não publicados nas 

pesquisas oficiais do IBGE são considerados de caráter experimental. No caso da 

produção agrícola, muitos produtos não fazem parte do rol de pesquisas oficiais e, 

assim, são dados brutos que não passam pelo processo de crítica e checagem dos 

dados pelo IBGE, ou seja, são pesquisas experimentais. Ainda assim, considera-se 

importante a divulgação destes dados devido a importância econômica da produção 

de certos produtos em muitos municípios do estado. O desenvolvimento do painel de 

dados da agropecuária teve por objetivo sistematizar os dados históricos e atuais da 

agropecuária capixaba, disponibilizar sistema de consulta parametrizada para 

obtenção de informações para um determinado produto e/ou grupo de produtos e por 

município. Para o desenvolvimento do painel de dados foram utilizados os princípios 

da Gestão de projeto ágil, que tem como principal objetivo o desenvolvimento de 

produtos que atendam as reais necessidades do cliente através da criação do Produto 

Mínimo Viável (MVP, do inglês Minimum Viable Product). O projeto inicial foi elaborado 

em 2016 com a colaboração de alunos e professores do curso de sistemas de 

informação do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes, campus Serra, quando 

também foi desenvolvido um painel para uso interno do Incaper com os dados da 

agricultura utilizando o software Pentaho. O painel atual foi desenvolvido em 2021 

pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest) 

e foi utilizado o Microsoft Power BI. Paralelo ao desenvolvimento do painel houve o 

trabalho de organização dos dados históricos, definição dos modelos de consulta de 

dados e modelos de relatórios padronizados. Tal trabalho foi desenvolvido pela equipe 

de socioeconomia do Incaper, a qual também é responsável pela alimentação de 

dados no painel. O painel ficará disponível no Data Center administrado pela Prodest. 

Com a divulgação do painel dos dados da produção agropecuária na internet foi 

possível a realização de consultas e geração de relatórios de forma mais eficiente. A 

disponibilização destes dados contribui para o planejamento do produtor rural, dos 

gestores que atuam nos setores ligados ao meio rural, pesquisa e extensão rural. Ao 

disponibilizar o painel, o Incaper segue a tendência de ser uma instituição que 

contribuí para a disseminação de dados e conhecimento para subsidiar projetos e o 

planejamento do desenvolvimento rural. 
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