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O Espírito Santo é o maior produtor brasileiro de mamão. Em razão da alta tecnologia 

utilizada em sua exploração, os seus cultivos alcançam altas produtividades e frutos 

de excelente qualidade. O Espírito Santo é o maior exportador brasileiro de mamão, 

com 49,3% da exportação brasileira, e com a inovação tecnológica, vem garantindo a 

qualidade e a produtividade das lavouras, possibilitando atender os mercados 

internacionais mais exigentes. Os dados do Ministério do Trabalho evidenciam que a 

produção de mamão é a atividade que mais gera empregos formais na fruticultura 

capixaba, sendo responsável por 7,7% do total de empregos formais da agropecuária. 

O presente estudo avaliou o emprego na cadeia produtiva do mamão no Espírito 

Santo. A pesquisa foi feita por meio de questionário e foram entrevistados 93 

produtores nos municípios de Linhares, Pinheiros, São Mateus e Sooretama nos anos 

2019 e 2020. Essa amostra representa 58,5% dos estabelecimentos produtores de 

mamão nos quatro municípios onde foram aplicados os questionários e representa 

2,9% do total de estabelecimentos produtores de mamão do Estado. Quanto à 

quantidade produzida, a amostra representou 59,2% da produção do estado. Quanto 

às empresas que trabalham com mamão, foram identificadas 24, das quais 14 

empresas aceitaram participar da pesquisa. Foram entrevistadas nove agroindústrias 

que processam a fruta e cinco packing house exportadoras de mamão. Na 

amostragem de 93 unidades produtoras entrevistadas, o número total de empregos 

foi de 1.014, o que representa uma média de 10,9 empregos por propriedade 

entrevistada e tipo de contrato predominante é emprego permanente.  Na amostragem 

de 14 empresas entrevistadas, a maior parte dos empregos está concentrado em 

empresas que possuem de 150 a 350 funcionários. Estas empresas com maior 

número de funcionários são packing house e são exportadoras de mamão. O número 

total de empregos informado pelas empresas na amostragem foi de 953, o que 

representa uma média de 68,1 empregos por empresa. Considerando apenas as seis 

packing house entrevistadas, o total de empregos foi de 905, o que representa uma 

média de 150,8 empregos por packing house. Este trabalho faz parte de um estudo 

mais amplo da cadeia produtiva da fruticultura, onde foram estudadas as cadeias de 

12 outras frutas. A cadeia produtiva do mamão apresentou um número superior de 

empregos quando comparado às cadeias produtivas de outras frutas estudadas, como 

goiaba, banana e manga, sendo que na cadeia produtiva da fruta que apresentou a 

segunda maior média de empregos, a da goiaba, esta foi aproximadamente quatro 

vezes menor do que na cadeia produtiva do mamão. 
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