


Missão
Criar empregos para a população 
vivendo na região semi-árida mais 
populosa do mundo.

Nós seguimos nosso slogan à letra, “Frutos 
de uma vida melhor”. Acreditamos que, 
quando dadas as oportunidades 
vocacionais corretas, as pessoas podem 
superar desvantagens sociais e se tornarem 
membros produtivos da nossa sociedade.



Uma história de trabalho árduo e dedicação que 
agora é compartilhada com mais de 9.000 
colaboradores permanentes. A Agrícola Famosa 
mantém uma área de 30.000 hectares, dos quais 
11.000 hectares são exclusivamente dedicados 
para o cultivo de diferentes tipos de melões e 
melancias e 2.000 hectares para o cultivo de 
banana, papaia, maracujá, gado, peixe (tilápia) e 
aspargos.

Fundada em 1995, a Agrícola Famosa é uma empresa 
brasileira localizada em 04 estados diferentes (Rio Grande 
do Norte, Ceará, Piauí e Pernambuco). Nos últimos 23 
anos, a Agrícola Famosa tem consolidado seu nome no 
agronegócio através de investimentos em novas tecnologias, 
pesquisas constantes, respeito pelo meio ambiente e 
responsabilidade social.

Nossa História
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N̊ Fazenda
Baixa Verde
Cajazeiras
Califórnia
Eldorado
Famosa
Flamengo
Inajá I - Praquió
Inajá II - Moxotó
Inajá III - Barreiras
Janduí e S. Miguel
Macacos
Nova Califórnia
Parnaíba - I
Paulicéia
Pedrinhas
PH
Santa Júlia
S. Jardim and
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Caraubal
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143.972.346
14.992.639
15.983.387
16.412.275
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12.634.039

10.480.700
9.180.190
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8.277.142
8.806.114

10.960.178
12.414.307
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Aspecto Sócio-Econômico
SALÁRIOS E IMPOSTOS PAGOS - 2016

Equivalente a: $44.0m/ ano
€39.0m/ ano
£33.1m/ ano



Aspecto Sócio-Econômico
NUMERO DE COLABORADORES

7902.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014 2016 2017
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1.300 1.598 1.942
2.822 3.318

4.257 4.516

6.214 6.025
6.783

8.181

9.547
11.990

A Agrícola Famosa é o maior empregador agrícola do país.



Aspecto Sócio-Econômico
ALOJAMENTO PARA MAIS DE 4.000 FUNCIONÁRIOS E
3 REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA MAIS DE 9.000 FUNCIONÁRIOS



Aspecto Sócio-Econômico
GASTOS COM REFEIÇOES - 2016 (R$/milhares)
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Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

846,1 763,5 643,3 550,1 763,1 659,1 904,4 1.041,8 1.181,81.075,8 1.310,9 1.025,3

10.748

Almoço/Jantar Café da
Manhã

Lanches

0%

50%

100%

12%

85%

3%

Equivalente a:
• R$10.748.316,31
• $ 3.291.577,28
• € 2.938.625,15
pagos em 2016 
em comida - sem 
nenhum gasto 
para nossos 
colaboradores



GIRO E CRESCIMENTO
NOS ÚLTIMOS 6 ANOS (MILHÕES)

Mercado 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mercado Interno

Mercado Externo

TOTAL R$/M

TOTAL EUR/M

R$49.431.396

R$135.635.604

R$185.067.000

R$91.841.515

R$175.057.485

R$265.899.000

R$4145.231.911

R$217.044.250

R$362.276.161

R$188.806.618

R$249.373.580

R$438.180.198

R$214.499.691

R$384.245.127

R$598.744.817

R$259.453.530

R$366.046.641

R$625.500.171

€45.195.619 €464.935.780 €88.472.259 €107.008.951 €146.220.790 €171.013.810

2017
Projeção

R$280.253.955

R$349.746.045

R$630.000.000

€171.335.304

Ano Fiscal

2011 2012 2013 2014 2015 2016
R$14.171.466

€3.460.845

R$25.094.726

€16.128.438

R$35.157.466

€8.585.882

R$42.653.475

€10.416.499

R$75.696.064

€18.485.817

R$75.708.000

€32.698.817

R$90.000.000

€24.606.297

Ano Fiscal

2017
Projection

Investimentos totais pagos nos últimos 6 anos

*Números auditados KPMG



MARKET SHARE DO MELÃO
NAS ÚLTIMAS 6 SAFRAS

Safras

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
57% 60% 58% 62% 60% 57%
43% 44% 40% 42% 36% 37%
50% 59% 46% 41% 37% 46%

Market Share
Market Share
Market Share

Amarelo
Galia

Cantaloupe
Piel de Sapo

Melancia

PARTICIPAÇÃO DA AGRÍCOLA 
FAMOSA NAS EXPORTAÇÕES 
DA SEMANA 31 à 07



Area Extratégica
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Outros
Projetos

Gado
Capacidade de sustentar 
mais de 1.000 animais 
com nossas frutas não 
comercializadas e áreas 
vegetadas.

Asparago
Área átual: 100 ha
Nossa meta: 1000 ha

Papaia Formosa
Área atual: 516 ha
Nossa meta: 2000 ha

Maracujá
Área atual: 106 ha
Nossa Meta: 600 ha



Outros
Projetos

Bananas
Área atual: 350 ha
Nossa meta: 3000 ha

Abacaxi
Área atual: 50 ha
Nossa meta: 2000 ha

Tilápia
A Agrícola Famosa 
possui uma grande 
capacidade para 
crescimento.

Batata Doce
Projeto em estágio 
inicial



Certificaçoes e Treinamento
A Agrícola Famosa possui as certificações mais renomadas no mundo.

• 2002: GlobalGAP
• 2005: Tesco Nature’s Choice
• 2007: USAGAP
• 2009: Field to Fork and Guarantee of Origin – Carrefour
• 2011: Adquirimos a  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point);
• 2016: Adquirios a Rainforest Alliance Certificate;
• 2018: Nova meta de alcançarmos o selo BRC (British Retail 
Consortium)



Logística
Transporte marítimo

*o Brasil está muito próximo de firmar
um acordo fitosanitário para a
exportação de melões para a China
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Comercial
• Mercado Interno:
- Distribuição dos nossos produtos no mercado nacional através das principais 
redes de supermercados;
- Portfólio com mais de 150 clientes / varejistas / distribuidores em todos os 
estados do Brasil;
- A Agrícola Famosa possui seu próprio ponto de venda no maior mercado 
do Brasil, a CEAGESP São Paulo.

• Mercado Externo:
- Trabalhamos com fornecimento direto de varejistas 
europeus como TESCO, ASDA, LIDL, Mercadona e em 
parceria com distribuidores;
- Os volumes da Agrícola Famosa representam 
aproximadamente 60% da exportação de 
melões e melancias;
- A Agrícola Famosa é a maior 
exportadora de furtas in natura do 
Brasil.



Houve a implantação de uma política 
social, onde estabelecemos princípios 
para o relacionamento dentro da 
empresa e a conformidade com nossa 
legislação trabalhista vigente. Nossos 
colaboradores também desfrutam de 
uma série de estruturas com seu bem 
estar em mente, como refeitórios com 
alimentação gratuita e devidamente 
aprovada por nutricionistas, dormitórios 
e instalações médicas. Também 
regulamos adequadamente a jornada de 
trabalho e provemos atividades 
recreativas juntamente com ginástica 
laboral no local de trabalho.

Boas e justas
condições de
trabalho



Segurança no
trabalho e boa saúde
dos colaboradores

Avaliamos e constantemente monitoramos 
a saúde de nossos colaboradores, bem 
como todos os riscos envolvidos em 
atividades específicas. Criamos o Comitê 
de Saúde e Segurança, onde podemos 
debater e desenvolver um melhor 
entendimento sobre o tema. Nossos 
trabalhadores também desfrutam de uma 
série de programas visando sua qualidade 
de vida, como o desenvolvimento 
contínuo de qualificações profissionais, 
assistência odontológica e conteúdo 
recreativo visando interação social.



Mantemos um relacionamento próximo com nossas comunidades vizinhas, com 
visitas constantes, provendo ajuda quando necessário e empregando muitos de 
seus residentes. Também oferecemos abastecimento de água potável para as 
comunidades que não possuem fornecimento encanado, juntamente com 
doações de frutas, programas culturais e a implantação de hortas comunitárias, 
onde ensinamos seu mantenimento com uso de práticas ecológicas. Somado à 
isso, conduzimos programas sociais e ambientais nas comunidades abordando as 
normas da Rainforest Alliance e sua importância. Temas como o uso correto do 
solo, não uso de sementes genéticamente modificadas e redução de químicos 
adotando métodos de defesa agrícola não prejudiciais são alguns dos temas 
abordados.

Bom relacionamento com
as comunidades vizinhas



Identificamos e mapeamos todos os ecossistemas 
contidos em nossas terras. Também começamos a 
monitorar e controlar nosso uso de energia, bem 
como evitamos intervir em ecossistemas de alto 
valor, enquanto procuramos restaurar aqueles já 
danificados.

Conservação dos
ecossistemas



Identificamos todas as 
espécies nativas de animais e 
plantas e seus respectivos 
habitats, que nos permitiu 
direcionar esforços para o 
reflorestamento e implantação 
de medidas para proteção de 
espécies ameaçadas. 
Mantemos também uma 
tolerância zero com a caça, 
captura ou extração de 
animais nativos. Somado à 
isso, 20% da nossa terra foi 
designada como reserva 

natural.

Proteção
da vida
silvestre



• A Agrícola Famosa faz uso de água subterrânea, através da perfuração 
de poços, onde o recurso também é disponibilizado a comunidades 
circunvizinhas, impactando positivamente nas comunidades envolvidas 
que sofrem com a escassez hídrica. 

• A partir do desenvolvimento tecnológico a Agrícola Famosa em 
2017, conseguiu uma redução 10% do uso de recursos hídricos. 

• A empresa caracteriza a qualidade da água e acompanha as possíveis 
alterações dos parâmetros físico-quimos e microbiológicos dos recursos 
hídricos durante as fases: implantação, operação e finalização de suas 
atividades. 

Resíduos
Hídricos



• A Agrícola Famosa utiliza diferentes 
práticas de manejo e conservação 
adequadas do solo, considerando os 
parâmetros de qualidade e análise dos 
principais problemas físico-químicos, 
contribuindo para a sustentabilidade 
dos solos cultivados.

Conservação
do Solo



• A Agrícola Famosa faz uso de água subterrânea, através da perfuração 
de poços, onde o recurso também é disponibilizado a comunidades 
circunvizinhas, impactando positivamente nas comunidades envolvidas 
que sofrem com a escassez hídrica. 

• A partir do desenvolvimento tecnológico a Agrícola Famosa em 
2017, conseguiu uma redução 10% do uso de recursos hídricos. 

• A empresa caracteriza a qualidade da água e acompanha as possíveis 
alterações dos parâmetros físico-quimos e microbiológicos dos recursos 
hídricos durante as fases: implantação, operação e finalização de suas 
atividades. 

• Com o plano de eficiência energética a empresa tem o compromisso de promover o uso eficiente 
da energia elétrica em todos os setores, por meio de projetos que demostram a importância e a 
viabilidade econômica do uso em equipamentos e processos.

• Busca-se os benefícios da energia economizada e demanda evitada, para o desenvolvimento de 
novas tecnologias e práticas racionais de uso da energia elétrica.

• Até 2020 pretende-se a instalação do projeto de uma usina fotovoltaica de 400kW, para 
atender as cargas dos packing houses da Fazenda Famosa, visando reduzir em 25% a demanda 
energética do sistema elétrico.

• Com a parceria da Famosa 
Pecuária e Piscicultura, a 
Agrícola Famosa, planeja em 2 
anos a construção de um sistema 
de geração de energia elétrica 
através do biogás. Uma vez 
instalado, o projeto terá 
potência inicial de 50kVA para 
atender as instalações do setor 
da pecuária, com possibilidade 
de ampliação para 180kVA.

Eficiência Energética

Esquema da Geração de Energia Elétrica Através do Biogás.



• A empresa adota estratégias integradas de gestão 
de resíduos sólidos, contemplando os aspectos 
referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
identificação, coleta, transporte, armazenamento e 
disposição final em conformidade com a legislação 
sanitária e ambiental.

• Através da empresa parceira (Costa Verde) a 
Agrícola Famosa destinou para a reciclagem 
aproximadamente 900.000 toneladas de resíduos 
sólidos. 

Gestão de
Resíduos

Sólidos



• Através do programa de compensação ambiental desenvolvemos o 
plantio de mudas florestais nativas do bioma caatinga. 

• No ano de 2017 foram 10.500 mudas, em uma área de 14,10 
hectares. Para o ano de 2018 serão plantadas 52.284 mudas em uma 
área de 25,28 hectares. 

Compensação
Ambiental



Nossas empresas satélite

Nosso objetivo é produzir mudas de alta 
qualidade, sempre investindo em pesquisa 
e tecnologia para encontrar soluções que 
possibilitarão maior produtividade no 
campo. Somos uma das maiores empresas 
de mudas do Brasil.

O objetivo da empresa é a reciclagem de 
todos os resíduos sólidos não nocivos. 
Nossa missão é a preservação da saúde 
pública e do meio ambiente

A primeira empresa no Ceará e Rio 
Grande do Norte focada na pesquisa e 
desenvolvimento de técnicas de controle 
biológico e novas tecnologias, fornecendo 
muitos dos fazendeiros locais.

Uma empresa comercial dedicada na venda 
de frutas in natura de alta qualidade, 
fornecendo para pontos de venda, 
supermercados e varejistas. Têmos também 
o objetivo de amadurecer bananas e 
representar outros produtores no mercado 
doméstico brasileiro.

Uma empresa de biotecnologia dedicada a 
pesquisa, desenvolvimento, produção e 
fornecimento de mudas in vitro com 
qualidade superior.

Uma empresa dentro do grupo Agrícola 
Famosa, dedicada a pecuária. Nela, 
criamos gado, peixe (tilápia), leite e 
silagem de forragem e grãos.





Aqui,
carregamos o segredo
da nossa fama.



Oferecer cada vez mais qualidade de 
vida aos nossos colaboradores.

Um projeto de construção de 2.000 
moradias, escolas, creches e hospitais.

Onde
queremos

ir




