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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
 
1.- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
 
Cultivar de batata BRSIPR Bel. 
 
1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

Benefícios para o público alvo, atribuídos à tecnologia avaliada, dados dos 
impactos gerados e os seus beneficiários: 
 
Benefícios para o Público Alvo 

- Consolidação do Brasil como líder na produção de alimentos, fibras e 
agroenergia; 

- Ampliação contínua da competitividade da agricultura, com foco na 
agregação de valor aos produtos; 

- Alimentos seguros e segurança alimentar; 
- Produção sustentável nos biomas, conservação, valoração e uso eficiente 

dos recursos e da biodiversidade; 
- Redução dos desequilíbrios regionais entre as regiões do País; 
- Inserção social e econômica da agricultura familiar, das comunidades 

tradicionais e dos pequenos e médios empreendimentos. 
 
Objetivo Estratégico PDE/PDU  

 
1.3. Descrição Sucinta 

 A ‘BRSIPR Bel’ é uma cultivar de batata para processamento industrial na 
forma de “chips” e batata palha, com tubérculos ovalados de aparência atrativa, 
tendo olhos medianamente rasos, película amarela e lisa, e polpa creme. Apresenta 
baixo teor de glicose e cor clara de fritura, similares à ‘Atlantic’. O ciclo vegetativo é 
médio-tardio e a dormência é relativamente longa. Apresenta elevado potencial 
produtivo, com elevada percentagem de tubérculos comerciais, peso específico alto 
e baixa incidência de tubérculos com desordens fisiológicas. É moderadamente 
suscetível a Phytophthora infestans, que pode ser eficazmente manejada com 
fungicidas, moderadamente resistente a Alternaria solani e ao vírus Y da batata 
(PVY) (PEREIRA, et.al. 2015). 

 ‘BRSIPR Bel’ foi desenvolvida na cooperação entre o Programa de Melho-
ramento Genético de Batata da Embrapa, formado pela Embrapa Clima Temperado, 
Pelotas-RS, Embrapa Produtos e Mercado, Escritório de Canoinhas-SC, Embrapa 
Hortaliças, Brasília-DF, e o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar). Lançada em 
2012, foi codificada como clone PCDAG03-11, originada do cruzamento entre ‘Rioja’ 
(mãe) e o clone C1740-11-95 (pai) efetuado na Embrapa Clima Temperado, no ano 
de 2001. O clone C1740-11-95 é derivado do cruzamento entre a cultivar Atlantic e o 
clone da Embrapa C1226-35-80. 

Nas safras de primavera de 2010, outono de 2011 e primavera de 2011, 
‘PCDAG03-11’ foi submetido a ensaios de valor de cultivo e uso (VCU), utilizando 
como cultivares comparativas Asterix e Atlantic. Nestes ensaios foi realizada a 
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caracterização morfológica, com ‘BRSIPR Bel’ demonstrando distinguibilidade, 
homogeneidade e estabilidade fenotípica e genética. Concomitantemente aos 
ensaios para VCU, ‘BRSIPR Bel’ foi validada junto a produtores de diversas regiões 
do país e efetuada multiplicação de sementes.  

Com base na aparência e potencial produtivo de tubérculos, e qualidade de 
fritura, o clone PCDAG03-11 foi liberado como cultivar BRSIPR Bel. 

Qualidade de processamento de chips  
A qualidade de “chips” da ‘BRSIPR Bel’ se assemelha a da ‘Atlantic’, que é a 

principal cultivar utilizada para essa finalidade no Brasil. A BRSIPR Bel processada 
na forma de “chips”, de uma maneira geral, apresenta excelente qualidade, com cor 
clara e uniforme, textura crocante e sabor característico.  
 
 
1.4. Ano de Lançamento: 2012 
 
1.5. Ano de Início de adoção: 2013 
 
1.6. Abrangência 
Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 

Nordeste  Norte  Centro Oeste  Sudeste  Sul  
AL  AC  DF  ES  PR X 
BA  AM  GO  MG X RS X 
CE  AP  MS  RJ  SC X 
MA  PA  MT  SP X  
PB  RO   
PE  RR  
PI  TO  
RN   
SE  

 
1.7. Beneficiários 
 

Dada à característica da cultivar de batata que é voltada para o 
processamento em forma de “chips” e batata palha, neste estudo foi identificado e 
entrevistado um grupo maior que produz a ‘BRSIPR Bel’ mediante contrato 
estabelecido com a indústria. Neste sentido, foi realizada visita à região de 
Canoinhas/SC e Castro/PR onde se concentra boa parte desta produção. Também 
foi dada ênfase a um grupo menor de produtores, agricultores familiares que a 
produzem para o mercado “in natura” e comercializam via intermediários ou 
diretamente em centros atacadistas que abastecem mercados locais, regionais e 
estaduais.  

Dentre os entrevistados, verificou-se que no grupo empresarial, tanto de 
Canoinhas quanto de Castro, os produtores estão muito bem organizados com o 
processo, pois há um planejamento da produção conectado com a indústria. Este 
processo é feito via Cooperativa Unicastro com as indústrias processadoras da 
batata. Desta forma, os produtores trabalham com segurança em relação à venda da 
batata sem riscos de perdas por falta de mercado. São produtores que plantam de 
20 a 200 hectares de batata em cada safra. O outro grupo entrevistado é de 
agricultores familiares dos municípios de São Lourenço do Sul e Cristal, RS, onde 
plantam de 0,5 a 5,0 hectares de batata. A produção visa atender os mercados 
locais e a Central de Abastecimento (Ceasa) de Porto Alegre. Em relação ao nível 
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tecnológico adotado, verificou-se que, de uma maneira geral, todos adotam as 
tecnologias recomendadas para a formação de uma boa lavoura. No grupo 
empresarial, os cuidados são maiores uma vez que as relações com a indústria são 
feitas mediante contratos onde ambos assumem compromissos dentro de um 
planejamento estabelecido. Procuram produzir minimizando os riscos para que 
possam obter a produção esperada.  

 
 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

O mercado de batata no Brasil ainda está muito concentrado na 
comercialização “in natura”. De acordo com a Agrianual (2012), cerca de 85% da 
batata consumida é comercializada “in natura” via mercados diretos. Entretanto, o 
consumo de produtos processados (“chips”, batata palha e pré-processada) vem 
aumentando consideravelmente nos últimos anos, seguindo uma tendência mundial, 
principalmente nos países em desenvolvimento. De acordo com Natalino 
Shimoyama, Gerente Geral da Associação Brasileira da Batata – ABBA (2014), o 
mercado de batata processada no Brasil alcançou 20% da produção, destinando 
cerca de 300.000t de batata para a produção de “chips” e batata palha e outras 
250.000t na forma de pré-frita congelada. 

A produção de batata para o processamento se caracteriza por produtores 
médios e grandes, que usam alta tecnologia, havendo uma relação contratual com a 
indústria, possuindo um cronograma de produção e entrega, o que gera uma 
segurança tanto para o produtor como para a indústria. O mercado de processados 
se caracteriza pela produção batata com características específicas para esta 
finalidade. Por isso, o número de cultivares destinadas ao processamento é limitado 
e na maioria importadas como é o caso da ‘Atlantic’ e ‘Asterix’. Neste caso, a 
‘BRSIPR Bel’ tem grande potencial de crescimento na medida em que a cultivar 
apresenta algumas vantagens em relação às variedades mais plantadas no Brasil. 
Em contato mantido com um importador de sementes pré-básicas da cultivar 
Atlantic, o mesmo afirma que está cada vez mais difícil realizar a compra destes 
materiais, o que segundo ele abre espaço para outros materiais como é o caso da 
‘BRSIPR Bel’. 

Apesar da importância da batata na alimentação humana, o seu cultivo vem 
perdendo espaço no contexto nacional ocasionado por vários fatores, entre eles, a 
concorrência com outras culturas mais rentáveis como a soja. No Rio Grande do Sul, 
este fato evidencia-se fortemente, uma vez que é uma região produtora de grãos. 
Aliados a este aspecto, outros fatores tais como redução de áreas para cultivo, a 
dificuldade de mão de obra que vem limitando a expansão do cultivo não só pelo 
aumento dos gastos, mas também pela dificuldade de contratação, pois, para se 
realizar determinadas tarefas como o plantio e a colheita necessita-se de um reforço 
extra; a elevação dos custos de produção de uma maneira geral que não se limitam 
mais somente na semente e agroquímicos e sim nas despesas financeiras e 
tributárias, transporte, energia, fertilizantes e embalagens, isso faz com que muitos 
produtores reduzam suas áreas ou até mesmo levam ao abandono do cultivo da 
batata (Hortifruti, 2014). Há ainda uma deficiência muito elevada de semente de boa 
qualidade para que se possa produzir uma batata de boa qualidade. Estes e outros 
fatores relacionados aos aspectos econômicos e sociais, que elevam o custo da 
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produção, fazem com que se mude o hábito alimentar das pessoas, principalmente 
nas classes mais desfavorecidas.  
 
 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 
 
3.1- Avaliação dos Impactos Econômicos (método do e xcedente econômico). 

Para o desenvolvimento da tecnologia, três Unidades da Embrapa - Clima 
Temperado, Hortaliças e Produtos e Mercado/Escritório de Canoinhas- e o IAPAR 
tem atuado integradamente. O SPM/E.Canoinhas é o responsável pelos arranjos 
contratuais de multiplicação de semente em nível de laboratório, telados e campos 
de produção. É também a Unidade que lidera o processo de promoção e 
transferência da cultivar BRSIPR Bel, contando com a participação da Embrapa 
Clima Temperado e a colaboração da EMATER do Rio Grande do Sul, EMATER de 
Minas Gerais, EMATER do Paraná, IAPAR, Associação de Bataticultores do Sul do 
Estado de Minas Gerais- ABASMIG, Associação Brasileira dos Bataticultores- ABBA, 
Cooperativa Agrícola União Castrense Ltda - Unicastro/PR e indústrias 
processadoras. 

A avaliação dos impactos econômicos da tecnologia da cultivar BRSIPR Bel 
teve como parâmetro comparativo a cultivar Atlantic para o grupo de produtores das 
batata para a indústria, por ser a cultivar que apresenta características semelhantes 
de aptidão e uso para o processamento de batata “chips” e palha e por ser a mais 
plantada no Brasil para esta finalidade. Já no grupo de agricultores familiares, a 
comparação se deu com a cultivar Asterix que apresenta condições semelhantes de 
manejo da produção e de aptidão e usos culinários. Os impactos econômicos da 
cultivar BRSIPR Bel ainda não se refletem de forma expressiva, porque são apenas 
três anos de lançamento e, portanto a área cultivada ainda pequena. Apesar disso é 
possível projetar-se que num futuro não muito distante, a ‘BRSIPR Bel’ estará 
ocupando uma fatia expressiva da ‘Atlantic’, por apresentar características 
produtivas e culinárias superiores. O rendimento médio conseguido pela cultivar 
varia de região para região, porém, informações dos produtores da região centro Sul 
do Paraná onde possui uma altitude em torno de 1.000 metros, o que caracteriza um 
clima ideal para a produção de batata, a produtividade tem sido ao redor de 40t.ha-1, 
podendo chegar a 50 t.ha-1. Já na região produtora do Rio Grande do Sul, o estudo 
mostrou que a produtividade tem sido ao redor de 24 t.ha-1. De qualquer forma, a 
produção da ‘BRSIPR Bel’ supera em 20 a 25% de batata tipo comercial em relação 
à ‘Atlantic’. 

Para a avaliação econômica foi utilizada a metodologia do excedente 
econômico, medido pelo incremento de renda nos vários segmentos da cadeia, 
decorrentes do aumento da produtividade, redução de custos e expansão de áreas 
cultivadas (AVILA et al., 2008). A análise tem como objetivo avaliar o impacto 
econômico da cultivar para o agronegócio da batata nos estados produtores em todo 
o Brasil. As informações necessárias para a elaboração das planilhas de custos de 
produção da cultivar BRSIPR Bel comparada a cultivar Atlantic foram levantadas 
junto aos produtores estudados no Centro sul do Paraná e complementadas com 
informações técnicas publicadas e do Anuário Agrianual (2016) e Hortifruti (2014). 
De posse das informações técnicas (coeficientes técnicos de insumos e serviços) 
estas foram quantificadas com preços atuais praticados com a indústria de 
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processamento da batata na região, com o objetivo de obter os custos, receitas e 
margem líquida da produção por hectare. 
 
3.2 -Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade 
 

De acordo com os resultados da avaliação econômica de 2014 e 2015, os 
produtores adotantes da tecnologia da cultivar de batata BRSIPR Bel alcançaram, 
em média, acréscimos de 20% na produtividade em relação à cultivar Atlantic 
(Tabela 3.1). No entanto, houve produtor que informou que a produtividade poderá 
ser superior a 30% devido às condições de produção sob estresse hídrico e 
resistência à requeima serem superiores a cultivar Atlantic, resultando num 
rendimento superior em quantidade e qualidade. Este rendimento fica mais 
evidenciado na classificação feita na indústria, pois conforme informações obtidas 
não somente dos produtores, mas também dos técnicos da Cooperativa e do SPM 
de Canoinhas, o romaneio (que é a classificação da batata na indústria) são maiores 
na ‘BRSIPR Bel’ do que na ‘Atlantic’ onde as perdas são maiores tanto no campo 
quanto na indústria (Revista Globo Rural on line). Segundo informações dos técnicos 
a pele da ‘BRSIPR Bel’ é mais lisa com olhos rasos o que caracteriza qualidade 
superior e menor perda no processamento.  
 
Tabela 3.1  - Ganhos Líquidos Unitários 

Ano 

Unidade de 
Medida UM 

Rendimento 
Anterior/UM  

Rendimento 
Atual/UM  

Preço 
Unitário 
R$/UM  

Custo 
Adicional 
R$/UM  

Ganho Unitário 
R$/UM 

 (A) (B) (C) (D) E=[(B-A)xC]-D 

2001 

Ha 

     
2002      
2003      
2004      
2005      
2006      
2007      
2008      
2009      
2010      
2011      
2012 27000 33750 0,84 0 5.670,00 
2013  27000 33750 0,91 0 6.142,50 
2014  27500 35000 0,95 0 7.125,00 
2015  27500 35000 1,02 0 7.650,00 

 
 Em relação ao benefício econômico na região produtora de batata, os reflexos 
financeiros ainda são pouco expressivos devido à área cultivada da ‘BRSIPR Bel’ 
ainda ser pequena, conforme se pode verificar na Tabela 3.2. A área cultivada só 
não é maior, porque a oferta de semente certificada não atende a demanda. Porém, 
com o trabalho que vem sendo realizado com a Embrapa Produtos e Mercado – 
SPM/E. de Canoinhas em parceria com produtores de batata semente certificada, a 
oferta tem crescido anualmente de maneira que para os próximos cultivos, o 
aumento da área com a ‘BRSIPR Bel’  poderá ser bem significativo em todas as 
regiões produtoras. Esse aumento será mais significativo junto aos produtores do 
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Centro Sul do Paraná e Minas Gerais que produzem mediante contratos 
estabelecidos com as indústrias processadoras. 
 Em relação aos preços praticados da batata junto das indústrias, estes são 
estabelecidos com base nos preços de mercado de batata “in natura”, podendo ser 
feitos ajustes mediante acordo entre as partes. Em relação ao produto “in natura”, os 
preços variam conforme a oferta da batata. Historicamente, os preços tendem a cair 
em picos de safras que as condições meteorológicas favoreceram a produção. No 
ano de 2015, de acordo com informações da Hortifruti Brasil (2015), os preços pagos 
ao produtor se mantiveram altos durante todo o ano. No Ceagesp/SP, a batata no 
mês de novembro/2015, estava sendo comercializada a preços que variavam de R$ 
142,00 a R$ 164,00 por saco de 50kg. Por outro lado, os agricultores familiares do 
Rio Grande do Sul obtiveram na safra da primavera/2015 preços ao redor de R$ 
65,00 por saco. Já o preço praticado pela indústria, o qual é estabelecido mediante 
contrato prévio, foi de R$ 50,00 por saco. 
 
 
Tabela 3.2  - Benefícios Econômicos na Região 

 
Tipo de Impacto: Redução de Custos 

A adoção da tecnologia da cultivar de batata BRSIPR Bel não só apresentou 
acréscimos de produtividade como também redução do custo de produção, 
principalmente no que diz respeito às quantidades de semente usadas por hectare. 
Segundo informações dos produtores do Centro Sul do Paraná, são utilizadas em 
média 2.800 kg/ha de semente da ‘BRSIPR Bel’, ao passo que da ‘Atlantic’ são 
necessárias em torno de 3.500 kg/ha. Nos demais itens praticamente não há 
diferença, uma vez que as operações das práticas culturais são realizadas ao 
mesmo tempo. Na situação avaliada, esta redução significou uma economia de R$ 
850,00 por hectare (Tabela 3.3). Nesse sentido, o benefício econômico para a região 
produtora de batata, considerando a área de adoção de 200 hectares em 2015, foi 
de R$ 171.808,00 conforme se pode verificar nas Tabelas 3.3 e 3.4. 
 

Ano 
Participação 

da Embrapa % 
Ganho Líquido 

Embrapa R$/UM 

Área de adoção: 
unidade de 

Medida - UM 

Área de Adoção: 
Quant. X UM 

Benefício Econômico 

(F) G=(ExF)  (H) I=(GxH) 
2001   

ha 

  
2002     
2003     
2004     
2005     
2006     
2007     
2008     
2009     
2010     
2011     
2012 70% 3.969,00 1 3.969,00 
2013 70% 4.299,75  3 12.899,25 
2014 70% 4.987,50  30 149.625,00 
2015 70% 5.355,00  200 1.071.000,00 
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Tabela 3.3 - Ganhos Unitários de Redução de Custos 

Ano 
Unidade de Medida 

- UM 
Custos Anterior Kg/UM Custo Atual Kg/UM 

Economia Obtida 
R$/UM 

 (A) (B) C=(A-B) 
2001 

ha 

   
2002    
2003    
2004    
2005    
2006    
2007    
2008    
2009    
2010    
2011    
2012 22.500,00 21.375,00 1.125,00 
2013  24.279,00 23.065,05 1.213,95 
2014  24.433,00 23.211,35 1.221,65 
2015  24.544,00 23.316,80 1.227,20 

 
 
Tabela 3.4 – Redução de custos 

Ano 
Participação 

da Embrapa % 
Ganho Líquido 

Embrapa R$/UM  

Área de Adoção: 
Unidade de medida 

- UM 

Área de 
Adoção 

Benefício 
Econômico  

(D) E=(CxD)  F=(CxD) G1=(ExF) 
2001   

ha 

  
2002     
2003     
2004     
2005     
2006     
2007     
2008     
2009     
2010     
2011     
2012 70% 787,50 1 787,50 
2013 70% 849,76  3 2.549,30 
2014 70% 855,15  30 25.654,65 
2015 70% 859,04  200 171.808,00 

 
 
3.3 - Custos de produção 

Na análise do custo de produção, devem ser feitas algumas considerações: 
Dentre os agricultores entrevistados, encontrou-se dois sistemas de produção, 
portanto, os custos variam de um sistema para outro. Neste caso, realizou-se a 
análise baseada nas informações do sistema de produção praticado pelos 
produtores de Canoinhas/SC e Castro/PR, que cultivam em média de 30 a 200 
hectares de batata em cada safra com uso de alta tecnologia. De acordo com 
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informações da Cooperativa Unicastro, o custo de produção da safra da primavera 
de 2015 foi ao redor de R$ 25.000,00 por hectare, com uso de alta tecnologia para a 
obtenção de uma produção ao redor de 40 t ha-1. Nos custos foram incluídas todas 
as operações desde o preparo do solo até a colheita. Não foram consideradas 
despesas de pós-colheita uma vez que a batata não é armazenada na propriedade e 
sim comercializada diretamente para a indústria processadora. O custo total de 
produção da batata ‘Atlantic’ foi em média de R$ 24.500,00 por hectare para uma 
produção média de 27,5 t ha-1. Por sua vez, a ‘BRSIPR Bel' teve um custo de R$ 
23.316,00, que representou uma redução de 5,2% em relação à ‘Atlantic’; e 
apresentou uma produção média de 35,0 t ha-1 de batata comercial. 
 
3.4.- Análise dos impactos econômicos 

Baseado nas informações acima se pode projetar um impacto econômico 
significativo para os próximos anos, uma vez que com a nova tecnologia, possibilita 
produzir em média de 10 a 20% a mais em relação à tecnologia anterior e com 
redução dos custos de produção. Por enquanto, o impacto econômico ainda é pouco 
expressivo pelo fato de a área cultivada ser pequena (apenas 200 ha, em 2015). Na 
medida em que haja um aumento da área cultivada, o impacto econômico e os 
benefícios associados a outros fatores, tal como a redução de insumos químicos, 
serão significativos para o cultivo de batata. 
 
3.5. – Fonte de dados 

Os dados obtidos no estudo foram por meio de informações com 
pesquisadores da Embrapa, os quais deram indicações dos locais onde a ‘BRSIPR 
Bel’ está sendo cultivada e experimentada pelos agricultores. De posse destas 
informações, se fez contatos com as organizações de apoio e assistência técnica 
dos agricultores (associações de produtores, cooperativas e ONGs), para indicar e 
conduzir a equipe de avaliação até as unidades produtivas. Dentre os agricultores 
entrevistados, um deles considerado pequeno agricultor por sua estrutura produtiva 
e forma de comercialização direta ao consumidor, cultiva no sistema orgânico e 
comercializa sua produção junto aos seus vizinhos e programas de governo. O 
agricultor confirma as manifestações positivas da cultivar BRSIPR Bel quanto à 
facilidade de produzi-la levando-se em consideração a resistência à requeima e ao 
bom desenvolvimento vegetativo das plantas. Afirma o agricultor que antes produzia 
somente a ‘Asterix’, mas que agora quer plantar somente a ‘BRSIPR Bel’. Seus 
clientes procuram por esta variedade pois apresenta excelentes qualidades 
culinárias tanto para fritura com para batata cozida, e quem garante é a esposa do 
agricultor que diz que “a batata que sobra do meio dia, está com a mesma textura à 
noite”. No grupo patronal, os produtores considerados grandes produzem cerca de 
700 a 800 hectares anualmente com alta tecnologia e com sistema de irrigação com 
pivô central e canhão. Na Tabela 3.5, pode-se verificar a classificação dos 
agricultores e a localização de cada um deles. 
 
Tabela 3.5 – Número de consultas realizadas por mun icípio 

Municípios Estado 
Produtor familiar Produtor patronal 

Total 
Pequeno Médio Médio Grande 

São Lourenço do Sul RS 01 02   03 
Cristal RS  01   01 
Canoinhas SC   02  02 
Castro PR    04 04 
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Total   01 03 02 04 10 
 
 
4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 
 
4.1.- Avaliação dos Impactos 
 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social ( X  ) sim (  ) não.  
 
4.1.1.Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 
Capacitação Sim 0,33 0,80 0,61 
Oportunidade de emprego local qualificado Sim 0,25 1,73 1,14 
Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 0,38 0,82 0,64 
Qualidade do emprego  Sim X X X 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial ). 

 
Antes de analisar os dados da tabela acima, cabe destacar que dos dez 

entrevistados, quatro foram enquadrados como agricultores familiares, sendo um 
pequeno e três médios, e seis patronais, sendo dois médios e quatro grandes.  
 
Capacitação: De uma maneira geral, a tecnologia gerada cultivar de batata BRSIPR 
Bel, não requereu capacitação específica para produzi-la, porque segundo os 
agricultores entrevistados, seu manejo não difere das outras cultivares de batata 
produzidas na propriedade. No entanto, a nova tecnologia impactou positivamente 
entre os adotantes, em função de algumas características diferenciais da cultivar em 
relação à concorrente. Tais informações foram repassadas pelos técnicos 
(pesquisadores e assistentes técnicos) em dias de campo, reuniões técnicas e 
materiais de divulgação impressa. Um dos aspectos enaltecidos pelos 
pesquisadores e constatado na pesquisa é de que a ‘BRSIPR Bel’ apresenta boa 
resistência à requeima o que permite a diminuição de algumas aplicações de 
fungicidas durante o ciclo produtivo. De qualquer forma, a média obtida no segmento 
patronal foi superior a familiar, justificado principalmente pelo nível tecnológico 
adotado, incluindo a irrigação. 
 
Oportunidade de emprego local qualificado: Ocorreu um grande aumento na 
oferta de emprego qualificado nas unidades patronais, em função da necessidade da 
realização de tarefas pontuais. Como o cultivo da batata nessas unidades, é 
desenvolvido usando-se alta tecnologia, seu cultivo requer cuidados especiais em 
todas as fases, surgindo a oportunidade de contratação de mão de obra qualificada. 
Da mesma forma, a colheita deve ser realizada de acordo com a programação da 
indústria independentemente do dia e das condições ambientais. 
 
Oferta de emprego e condição do trabalhador: A tecnologia gerada proporcionou 
uma pequena elevação na oferta de emprego dada o incremento de área cultivada 
com a ‘BRSIPR Bel’. Em relação à condição do trabalhador, a nova tecnologia não 
apresentou vantagens significativas em relação à tecnologia anterior, pois as 
operações são as mesmas e praticamente todas realizadas como o uso de 
máquinas.  
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Qualidade do emprego: Neste aspecto, não houve diferenciação influenciada pela 
nova tecnologia, pois a qualidade de emprego continuou sendo a mesma no grupo 
patronal. 
 
4.1.2. Tabela - Impactos sociais – aspecto renda 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*)  

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 
Geração de Renda do estabelecimento Sim 6,58 3,97 5,01 
Diversidade de fonte de renda Sim 0,98 0,73 0,83 
Valor da propriedade  Sim 0,00 0,00 0,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

 
Geração de renda do estabelecimento: Conforme se pode verificar na Tabela 
4.1.2, a adoção da tecnologia proporcionou aos agricultores familiares uma maior 
geração de renda em relação ao produtores patronais, influenciada por uma maior 
segurança e regularidade na produção, atribuído principalmente à resistência da 
cultivar a algumas doenças limitantes, como a requeima e pinta preta. Por outro 
lado, os produtores patronais, asseguram que produzir mediante contrato com a 
indústria, também oferece estabilidade e confiança, uma vez que não precisam 
buscar mercado. Apesar de ter havido somente três anos de seu lançamento e, a 
área de cultivo ainda ser pequena, os produtores de uma maneira geral, estão com 
expectativas positivas em relação ao incremento de renda e produtividade da cultivar 
BRSIPR Bel. 
 
Diversidade de fonte de renda: Em relação à diversidade de renda, houve 
pequena contribuição nas propriedades familiares, pois a ‘BRSIPR Bel’ passou a ser 
mais uma opção de venda direta aos consumidores seja na vizinhança ou mesmo 
nos mercados diretos. O que se pode verificar que ainda há uma necessidade 
elevada de semente desta cultivar em ambos os tipos de produtores, o que poderá 
gerar uma fonte alternativa de renda para aqueles que decidirem produzir sementes 
de qualidade. 
 
Valor da propriedade:  Neste item não houve alterações em ambos os casos. 
 
 
4.1.3. Tabela - Impactos sociais – aspecto saúde 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*)  

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 
Saúde ambiental e pessoal Sim 0,25 0,07 0,14 
Segurança e saúde ocupacional Sim 0,00 0,00 0,00 
Segurança alimentar Sim 0,80 0,60 0,68 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
 
 
Saúde ambiental e pessoal: Em relação à saúde ambiental e pessoal, houve 
pequeno benefício nas unidades familiares, uma vez que neste caso, foi possível 
produzir a ‘BRSIPR Bel’ reduzindo em média duas aplicações químicas para o 
controle de doenças. Em relação aos agricultores patronais, mesmo que tenham dito 
que é possível reduzir de duas a três aplicações, acabam fazendo os mesmos 
tratamentos feitos na cultivar Atlantic, pois se torna mais difícil realizar aplicações em 
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separado, uma vez que as operações são realizadas todas aos mesmo tempo em 
toda a área cultivada.  
 
Segurança e saúde ocupacional: Neste aspecto não houve alteração em nenhum 
fator. 
 
Segurança alimentar: A tecnologia contribuiu de forma significativa para a garantia 
da produção por apresentar vantagens técnicas e nutricionais em relação às 
cultivares Atlantic e Asterix. Futuramente com o aumento da área, poderá 
proporcionar aumento na quantidade de alimento ofertado aos consumidores, seja 
na forma de processados ou “in natura”.  
 
 
4.1.4. Tabela - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*)  

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 
Dedicação e perfil do responsável Sim 0,65 1,07 0,31 
Condição de comercialização Sim 0,28 0,23 0,25 
Reciclagem de resíduos  Sim 0,00 0,00 0,00 
Relacionamento institucional Sim 0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

 
Dedicação e perfil do responsável: Em relação à dedicação dos responsáveis pela 
produção, os produtores patronais afirmaram por se tratar de uma nova cultivar e 
para não correr riscos contratuais junto à indústria, dedicaram um pouco mais de 
tempo com as áreas cultivadas com a ‘BRSIPR Bel’. O que se pode perceber 
também é que houve o interesse por parte de alguns produtores em conhecer 
melhor a nova cultivar de batata, buscando informações junto aos técnicos da 
Embrapa.  
 
Condições de comercialização: No aspecto condições de comercialização, o 
impacto da tecnologia não foi significante. Os produtores continuaram praticando a 
forma tradicional de venda do produto, mantendo a relação próxima com o mercado 
comprador que é realizado diretamente na propriedade e ao consumidor final. Para 
os produtores que produzem para a indústria, também não houve alterações uma 
vez que já estão organizados neste mercado. De uma maneira geral a batata não é 
armazenada na propriedade por falta de condições adequadas para mantê-la nas 
melhores condições físicas, fitossanitárias e nutricionais. 
 
Reciclagem de resíduos:  O efeito do indicador reciclagem de resíduos para a 
tecnologia não sofreu alteração, pois os agricultores já vêm praticando a coleta 
seletiva de embalagens e o reaproveitamento dos resíduos orgânicos para a própria 
cultura.  
 
Relacionamento institucional:  O impacto neste item não sofreu alterações, pois os 
produtores mantêm as mesmas parcerias sejam com as indústrias processadoras, 
os órgãos de pesquisa ou com as organizações de produtores (associação, sindicato 
e cooperativa) ou seja, os produtores continuam buscando apoios institucionais, 
principalmente na pesquisa ou em quem a represente.  
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4.2.- Análise dos Resultados 
Faça uma análise agregada tomando por base do índice de impacto gerado pelo 
AMBITEC Social. 

Média Tipo 1  
0,81 

Média Tipo 2  
0,77 

Média Geral  
0,78 

 
Os resultados apontam o impacto ligeiramente maior entre os agricultores 

familiares muito em função dos elementos positivos que a cultivar BRSIPR Bel 
apresenta em relação a Asterix, principalmente nos aspectos aumento de 
produtividade e redução de custo e geração de renda. O indicador de renda também 
foi significativo entre os produtores patronais, pois como eles produzem mediante 
contrato, isso lhes garante a comercialização, mesmo que haja variações nos preços 
para mais ou para menos. De qualquer forma o indicador geral 0,78 mesmo que 
tenha sido baixo, é positivo. 
 
 
4.3.- Impactos sobre o Emprego 
 

Os produtores tradicionais de batata, de uma forma geral, dispõem de 
estrutura própria ou arrendada de terra, equipamentos e quadro de empregados 
fixos e contratados. No grupo de agricultores familiares, as operações de cultivo 
praticamente são todas realizadas com a mão de obra da família. Apenas contratam 
mão de obra eventual para a realização do plantio e da colheita. Já os agricultores 
empresariais contratam toda a mão de obra necessária para o desenvolvimento das 
tarefas desde o preparo do solo a colheita, classificação e ensacamento. A adoção 
da tecnologia ‘BRSIPR Bel’ proporcionou um pequeno aumento da mão de obra, 
pois a nova cultivar foi plantada dentro do contexto da unidade produtiva com o 
objetivo de multiplicar sementes e atender demandas contratuais e consumidores. 
Se no processo de produção, a nova tecnologia gerou poucos empregos, o mesmo 
acontece com os demais elos da cadeia produtiva, pois a batata para o seu 
processamento utiliza a mesma mão de obra já existente na indústria. 
 
 
 
5.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
5.1.- Avaliação dos impactos ambientais 
 

 
 
5.1.1.- Alcance da Tecnologia 
 

Estima-se que foram colhidos ao redor de 200 hectares com a cultivar de 
batata BRSIPR Bel em 2015 nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná e Minas Gerais. Segundo os produtores e técnicos que atuam no segmento, 
a demanda pela semente da cultivar foi maior que a oferta, o que demonstra a 
aceitação da tecnologia pelos produtores. A área cultivada só não foi maior, porque 

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC?  Sim ( x )  não (    )  
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não havia semente certificada no mercado. Devido ao grande interesse dos 
produtores tanto empresariais quanto familiares, pode-se prever um grande aumento 
da área cultivada com a ‘BRSIPR Bel’ nos próximos anos. 
 
 
5.1.2.- Eficiência Tecnológica 
 
Tabela 5.1.2.1  - Eficiência Tecnológica 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*)  

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Uso de agroquímicos/insumos químicos 
e ou materiais 

Sim 1,00 1,00 1,00 

Uso de energia Sim 0,00 0,08 0,05 
Uso de recursos naturais Sim 1,10 -0,08 0,25 
Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 
Uso de agroquímicos/insumos químicos e/ou materiais : A tecnologia ‘BRSIPR 
Bel’ teve um pequeno, porém significativo, impacto quanto ao uso de insumos 
químicos, pois segundo informações dos produtores, tanto os familiares quanto os 
patronais, afirmam que é possível reduzir os tratamentos fitossanitários em 
comparação com a cultivar Atlantic ou a Asterix. Pela resistência às doenças 
requeima e pinta preta quando comparada à tecnologia anterior, a cultivar BRSIPR 
Bel pode ser cultivada com redução de até 20% dos tratamentos químicos, 
contribuindo diretamente para a melhoria do meio ambiente e saúde dos 
trabalhadores.  
 
Uso de energia:  Neste item não houve impacto significativo, pois as operações não 
resultaram em benefícios quando comparadas à tecnologia anterior.   
 
Uso de recursos naturais:  Os sistemas de produção de batata desenvolvidos pelos 
agricultores familiares de uma forma geral não utilizam irrigação, somente em caso 
de longos períodos de estiagem. Por outro lado, no sistema patronal a água é um 
insumo indispensável. Da mesma forma, a batata é cultivada em terras arrendadas, 
necessitando assim fazer uso de áreas em pousio ou em rodízio com outros cultivos. 
Desta forma, pode-se observar na Tabela 5.1.2.1, que o indicador de preservação 
dos recursos naturais é maior no grupo familiar.  
. 
 
5.1.3.- Conservação Ambiental 
 
Tabela 5.1.3.1  – Conservação Ambiental para AMBITEC Agro 

Indicadores 
Se aplica 
(Sim/Não) 

 

Média 
Tipo 1 (*)  

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 
Atmosfera Sim 0,62 0,41 0,88 
Capacidade produtiva do solo Sim 1,57 0,83 1,41 
Água Sim X X X 
Biodiversidade Não X X X 
Geração de resíduos sólidos Não X X X 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
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A tecnologia ‘BRSIPR Bel’ promoveu pequenas alterações no que se refere à 
conservação ambiental, pois conforme descrito anteriormente, a área cultivada ainda 
é pequena e seu reflexo em relação ao meio ambiente deu-se mais pelo impacto da 
redução de tratamentos fitossanitários nos agricultores familiares, o que gera menos 
resíduos tóxicos ao meio ambiente. Em relação ao solo, há um pequeno ganho nas 
unidades familiares que promovem uma diversificação maior nas áreas de cultivo em 
rodízio com outros cultivos. Quanto à água, a cultivar requer menor número de 
irrigações, incidindo em menor consumo, consequentemente maior preservação dos 
recursos hídricos. O indicador capacidade produtiva do solo foi maior nas unidades 
familiares, pois a escolha e manejo das áreas são controlados mais facilmente em 
relação aos cultivos em grandes áreas.  
 
5.1.4.- Recuperação Ambiental 
 
Recuperação ambiental:  A tecnologia ‘BRSIPR Bel’ quando comparada com a 
tecnologia anterior, não apresentou alterações capazes de promover mudanças no 
meio ambiente. 
 
Tabela 5.1.4.1.  - Recuperação Ambiental 
Indicadores  Se aplica 

(Sim/Não)  
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 

Recuperação Ambiental Não X X X 
*’Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 
 
 
5.1.5.- Qualidade do Produto 
 
Tabela 5.1.5.1.  – Qualidade do Produto 
Indicadores  Se aplica 

(Sim/Não)  
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (*) 
 

Média 
Geral 

 

Qualidade do produto Não - - - 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 
 
 
5.1.6.- Capital Social 

 
O indicador relativo ao direcionamento social eventualmente fomentado na 

Empresa como consequência da adoção tecnológica reflete ganhos quanto à: a) 
predisposição para realizar consultas e levantamentos para captação de demandas 
e anseios da comunidade local quanto ao papel social da Empresa (captação de 
demandas locais); b) capacitação dos residentes e colaboradores; c) realização de 
projetos de extensão comunitária; e d) divulgação da marca, via patrocínios e apoio 
à promoção de eventos. No caso da nova tecnologia, não ocorreu nenhum evento 
específico para a promoção da nova cultivar, a não ser sua divulgação em dias de 
campo, feiras e eventos técnicos e científicos. 
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Tabela 5.1.6.1.  – Capital Social 

Indicadores 

Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 

Capital Social     
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 
 
 
 
8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
8.1 - Estimativa dos Custos  

Para alcançar a meta de lançamento da cultivar foram necessários onze anos 
de estudos realizados pela equipe de melhoramento genético da Embrapa e do 
Iapar. A cultivar de batata BRSIPR Bel teve início em 2001 e foi lançada em 2012 e 
seu cultivo em nível ainda experimental nas áreas dos agricultores em 2012. 
Inicialmente seu cultivo foi nas regiões produtoras do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná, e posteriormente do Estado de Minas Gerais.  

No cálculo da estimativa dos custos da geração da tecnologia, no caso da 
mão de obra envolvida se considerou o percentual de participação dos membros de 
cada equipe, tomando-se por base os valores salariais do mês de dezembro de 
2015. Neste cálculo, as equipes foram formadas por um grupo de 12 pesquisadores, 
2 analistas, 5 laboratoristas, 2 técnicos de campo e 6 operários de campo 
pertencentes as unidades de pesquisas envolvidas (Embrapa Clima Temperado, 
Hortaliças, SPM de Canoinhas e IAPAR). Desta forma, se obteve o valor gasto em 
pessoal para o ano de 2015. Para os anos anteriores, aplicou-se um fator de 
redução de 6% ao ano, que corresponde aproximadamente aos reajustes anuais dos 
salários. A coluna “B” custeio de pesquisa foi obtida aplicando-se um índice de 15% 
sobre a coluna “A”. Para o cálculo da depreciação do capital “coluna C”, atribuiu-se 
um valor de capital inicial na ordem de R$ 250.000,00, sendo acrescido em 10% ao 
ano. Para se obter o valor da depreciação, o capital foi depreciado em 5% ao ano. 
Para se calcular a coluna “D”, buscaram-se os custos administrativo da Embrapa 
Clima Temperado (limpeza, vigilância, manutenção de máquinas, equipamentos, 
veículos, bens imóveis, energia elétrica, telefone, água) e sobre estes valores, 
aplicou-se um índice de participação de 0,5%. Desta forma obtiveram-se os valores 
anuais desde o início do desenvolvimento da tecnologia. Os custos de transferência 
da tecnologia traduzidos nos dias de campo, material informativo, participação em 
eventos, feiras, congressos, simpósios, para a demonstração do comportamento da 
cultivar tiveram início a partir do lançamento da ‘BRSIPR Bel’ em 2012.  
 
Tabela 8.1.1.  – Estimativa dos custos 

Ano 

Custos de 
Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação 
de Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica Custo Total 

(A) (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E) 
2001   64.167,02       9.625,05        12.500,00         4.656,96          90.949,03  
2002   68.262,78     10.239,42        13.750,00          5.174,40          97.426,60  
2003 72.619,98 10.890,00 15.125,00         5.749,33        104.387,31  
2004 77.255,30 11.588,30 16.637,50        6.388,15        111.869,24  
2005 82.182,69 12.327,97 18.301,25        7.097,94        119.913,65  
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2006 87.432,44 13.114,87 20.131,38         7.886,60        128.565,28  
2007 93.013,23 13.951,98 22.144,51         8.762,89        137.872,62  
2008 98.950,25 14.842,54 24.358,96         9.736,54        147.888,29  
2009 105.266,22 15.789,93 26.794,86      10.818,38        158.669,39  
2010 111.985,34 16.797,80 29.474,35       14.783,53       173.041,01  
2011 119.133,34 17.870,00 32.421,78       14.395,95       183.821,07  
2012               15.000,00        15.000,00  
2013               18.000,00        18.000,00  
2014               21.600,00        21.600,00  
2015               25.920,00        25.920,00  

Total Geral     1.534.923,49  

 
 
 
8.2 - Análise dos Custos 

 
O investimento total no período de 15 anos para o desenvolvimento e 

transferência da tecnologia até o ano de 2015 foi de R$ 1.534.923,49, o que dá uma 
média anual de R$ 102.328,23. Neste tipo de análise, não cabe fazer uma análise 
de retorno do valor investido na geração da tecnologia. De qualquer forma, 
considerando o valor investido desde o início, se constata que o retorno financeiro 
ainda não é compensador, pois ao calcular o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa 
Interna de Retorno (TIR), a uma taxa de atratividade de 6% ao ano, ambos são 
negativos, obtendo-se o valor de R$ -1.945.932,92 para o VPL e a TIR de -1,1%, ou 
seja, inferior à taxa de atratividade de 6%. Observa-se que o retorno do capital 
investido para a geração de tecnologia levará ainda dois anos para tornar-se positiva 
e a TIR atrativa, baseado nas projeções de ampliação da área de cultivo. 

 
 
 
9 – AÇÕES SOCIAIS 
 
Tabela 9.1.  – Ações Sociais 
Tipo de ação  
 Não houve 

 
 
Análise final 

 
A cultivar de batata BRSIPR Bel foi gerada para atender demanda dos 

bataticultores e do mercado de processamento brasileiro. Foi selecionada 
considerando aspectos como aparência, rendimento de tubérculos e qualidade de 
fritura, aliada a alta produtividade e uniformidade dos tubérculos. Portanto, ‘BRSIPR 
Bel’ incorporou aspectos positivos que ao mesmo tempo agradou aos produtores, 
industriais e consumidores. Nas áreas de cultivo ainda pouco expressivos, de uma 
maneira geral, a ‘BRSIPR Bel’ apresentou rendimento de tubérculos mais elevado 
que a cultivar Atlantic que é a mais plantada no Brasil, e no mundo, para esta 
finalidade.  

A cultivar BRSIPR Bel foi criada para competir com a cultivar Atlantic que há 
mais de 30 anos se mantém no mercado, por não existir alternativa com qualidade 
superior. Ainda é muito cedo para se falar do avanço da ‘BRSIPR Bel’ ocupando 
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espaço da ‘Atlantic’. Porém, tudo indica que gradativamente a ‘Bel’ começará a 
ganhar espaço entre as indústrias processadoras de batata palha em função de 
atributos positivos que a cultivar apresenta, ou seja: alta produtividade, alto 
rendimento de romaneio (classificação na indústria), pele lisa e olhos rasos, alto 
conteúdo de matéria seca e baixo teor de açúcares redutores (características que 
conferem crocância e cor clara ao produto final), sabor e textura para o consumo 
cozida ou assada. Estes fatores contribuíram sobremaneira no desempenho dos 
indicadores, sejam econômicos, sociais ou ambientais. A limitação para o 
desenvolvimento mais acelerado da cultivar, observado durante as entrevistas com 
produtores adotantes, foi à falta de semente certificada. A unidade de produção de 
sementes da Embrapa SPM/E.Canoinhas aliada com outros produtores de semente 
de batata, tem se empenhado para atender da melhor forma possível a demanda 
dos produtores de batata para as próximas safras. 
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