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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
 
SISPLAN: Sistema Computacional para Gestão Florestal 
 
1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 
 
Objetivo Estratégico PDE/PDU 

x Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 
 Inclusão da Agricultura Familiar 
 Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 
 Sustentabilidade dos Biomas 
 Avanço do Conhecimento 
 Não se aplica 

 
1.3. Descrição Sucinta 
 

 O manejo florestal tem por finalidade planejar tudo o que se relaciona com a 

utilização das florestas, com o objetivo de atingir de maneira mais eficiente a 

produção de bens florestais do seu interesse. 

 As possibilidades de manejo dos plantios florestais são inúmeras, assim a 

utilização de modelagem matemática e de técnicas de simulação do crescimento e 

da produção florestal poderia ser um caminho prático para obter informações, que 

indicassem aos produtores como e quando realizar os desbastes da sua floresta. 

Estas técnicas poderiam ainda incorporar métodos de análise econômica que 

poderiam possibilitar a visão conjunta de variáveis biológicas e econômicas.  

 Para suprir a inexistência de tecnologias eficientes para o planejamento do 

manejo silvicultura de pinus, a Embrapa Florestas desenvolveu o software SISPLAN, 

o qual integra métodos de engenharia econômica e simulação do crescimento e da 

produção de madeira, por sortimento de classes de diâmetro, em povoamentos de 

Pinus.  

 O setor de base florestal da América Latina, até a década de 1990, não 

dispunha de métodos avançados, como programas computadorizados, que 

indicassem aos produtores de pinus as melhores maneiras de conduzir seus 

plantios. 

 A produção quantitativa e qualitativa de uma floresta plantada com fins 

produtivos é influenciada pelo sítio, pelo manejo silvicultural, onde a execução 

correta dos desbastes tem função primordial. Os desbastes de plantios florestais são 

necessários para a obtenção da produção e quando se deseja obter toras de 

diâmetros elevados ao final da rotação. 

 O software SISPLAN possibilita a definição do tipo de desbaste mais 

adequado para cada povoamento e da época e intensidade ideais para sua 



 3 

realização e, ainda, a idade ideal para o corte final. Avalia também, o estoque de 

madeira disponível no presente e, em cada ano futuro, em termos de volume total e 

volume por classe de utilização. Além disso, o software permite prever o volume 

disponível para venda e para o abastecimento de fábricas, realizando análises 

econômicas em função de cenários de custos, preços e demandas futuras.  

 O SISPLAN está sendo utilizado em mais de um milhão de hectares de pinus 

distribuídos em 20 estados da Federação e, ainda, na Argentina, Chile, Costa Rica, 

Cuba, Estados Unidos, França e Uruguai.   

 
 O SISPLAN apresenta as seguintes características: 

 a) programas desenvolvidos em ambiente Windows, de fácil compreensão e 

 uso; 

 b) quantificam a produção anual presente e futura, viabilizando a 

 configuração de diversos cenários, tendo por base projeções e variações de 

 custos e preços; 

 c) permitem elaborar cronogramas para a realização de desbastes e cortes 

 finais, visando à sustentabilidade da produção e a máxima rentabilidade 

 econômica; 

 d) possibilitam elaborar planos de manejo para a produção sustentável, um 

 dos requisitos básicos para a certificação. 

 e) considera os diversos segmentos de custos operacionais de implantação, 

 manutenção e exploração florestal; 

 f) fornece fluxos de caixa, análise de sensibilidade e critérios de análise 

 econômico-financeiros mais utilizados pelas principais empresas do Brasil; 

 g) indica a rentabilidade econômica por idade, subsidiando a decisão sobre a 

 rotação da floresta além de ordenar o corte dos povoamentos florestais da 

 propriedade (Oliveira & Oliveira, 2000). 

 
 
1.4. Ano de Lançamento: 1995 
 
1.5. Ano de Início de adoção: 1995 
1.6. Abrangência 
Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 
AL AC DF ES PR 
BA AM GO MG RS 
PB PA MS RJ SC 
PE RO MT SP  
SE     

 
 O software está sendo usado também em outros países como, Argentina, 
Chile, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, França e Uruguai. 
 
1.7. Beneficiários 
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 Os principais usuários e beneficiários do programa são: empresas florestais, 

silvicultores individuais, cooperativas agrícolas, universidades, indústrias de 

processamento de madeira, associações de produtores florestais, sindicatos de 

reflorestadores, empresas de consultoria e assistência técnica, bancos de 

investimento, agências de fomento, técnicos e engenheiros florestais autônomos. 

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 Em plantios florestais com fins produtivos, à medida que as árvores de pinus 

crescem, aumenta a competição entre elas por água, luz e nutrientes. Por este 

motivo, são realizados desbastes que visam reduzir o excesso de competição. O 

mais comum é remover as árvores de qualidade inferior. Este procedimento além de 

favorecer o ambiente para as árvores remanescentes propiciam a antecipação de 

renda ao produtor. Quando a competição volta a ocorrer de forma mais intensa, 

novos desbastes devem ser realizados.  

 Como as possibilidades de desbastes são inúmeras, a utilização de 

modelagem matemática e de técnicas de simulação do crescimento e da produção 

florestal inseridas no SISPLAN, é um caminho prático e preciso para obter 

informações, que indiquem ao produtor como manejar sua floresta.  

 Para a sociedade de um modo geral e especialmente para a economia do 

país, as florestas plantadas com fins produtivos contribuem com uma parcela 

importante na geração de produtos, tributos e empregos. O setor é estratégico no 

fornecimento de matéria-prima e, favorece, de maneira direta, a conservação e a 

preservação dos recursos naturais.  

 O agronegócio florestal é um dos segmentos produtivos mais importantes da 

economia brasileira. O crescimento do PIB do setor de florestas plantadas no Brasil 

em 2014 foi de 1,7%, enquanto que o PIB brasileiro cresceu 0,1%. O setor contribuiu 

em 2014, com R$ 10,23 bilhões em tributos federais e é responsável pelo emprego 

direto de 610 mil pessoas e contribui com 24% do valor do PIB agropecuário (IBA 

2015) 

 Atualmente a área de florestas plantadas para fins industriais é de 

aproximadamente 7,7 milhões de hectares, o que equivale a pouco mais de 0,7% do 

território nacional, destes 1,59 milhões de hectares são de plantios de pinus (IBA, 

2015). 

 A cadeia produtiva florestal brasileira é complexa e abrange mercados 

distintos (Figura 1). E desenvolveu uma estrutura produtiva abrangente, 

principalmente em decorrência da importância mundial da indústria papeleira. De 

suas florestas de pinus e eucaliptos e das relações entre os players indiretos como, 

produtores de equipamentos, insumos, escritórios de projetos de engenharia e as 

empresas de produtos florestais (MAPA, 2007). 

 

 
Figura 1. Cadeia produtiva da madeira. 
 
 

Produtos Florestais 
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Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). Adaptado pelo autor. 

 

 Uma das características do agronegócio florestal é de ser um investimento de 

longo prazo, que exige consciência e planejamento, mas, sobretudo, eficiência nas 

práticas de gestão. O SISPLAN é uma ferramenta fundamental para este fim, pois 

combina um modelo de simulação de produção com métodos de economia 

financeira. Esse sistema informatizado permite prever crescimento e produção de 

povoamentos florestais, baseado em sua idade, dentro de um determinado sítio. 

 O software SISPLAN permite prever qual será a produção futura, permitindo 

assim, a antecipação dos contratos de venda, assegurando a absorção da produção 

pelo mercado. Os benefícios à cadeia produtiva se dão também pela agregação de 

valores a partir da elaboração de cenários para o planejamento da produção florestal 

com otimização da produção madeireira e dos retornos financeiros. Assim, é 

favorecido o planejamento para o aumento ou a redução da área plantada, para a 

comercialização dos produtos e para prevenir-se contra as incertezas e os riscos 

inerentes à atividade.     

 A utilização do SISPLAN vem apresentando progressivamente impactos 

positivos aos silvicultores e, também, ao longo da cadeia, principalmente nas 

indústrias de processamento (laminação, serrados e fabricação de móveis).  

   

  

3 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 
 
3.1 - Avaliação dos Impactos Econômicos 
 
Se aplica: sim ( x )        não (   )  
 
Tipo de Impacto: Agregação de Valor 
Tabela Ad- Ganhos Unitários de Renda por Agregação de Valor 

Biocombustíveis Briquete
s 

Carvão Lenha 

Fins Madeireiros 

 
Fins Energéticos 

Serrados Painéis 

Celulose e pastas 

Polpa 

Madeira sólida: 
Compensados 

Lâminas 

Reconstituídos: 
Aglomerados 

MDF 
OSB 
HDF 
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Ano 
Unidade de 

Medida - UM 

Renda com 
Produto sem 
Agregação -
R$/UM (A) 

(Valores corrigidos 
pelo IGP-M) 

Renda com Produto 
com Agregação - 

R$/UM (B) 
(Valores corrigidos 

pelo IGP-M) 

Renda Adicional 
Obtida  - R$ 

C=(B-A) 
(Valores 

corrigidos pelo 
IGP-M) 

1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ha 

               1.480,00  1.703,58                 223,58  

2000  1.518,56  1.748,75                 230,19  

2001                1.686,18  1.942,11    255,93  

2002                1.977,30  2.278,44                 301,14  

2003  2.279,79  2.626,32                  346,53  

2004                 2.363,40  2.705,69                  342,29  

2005                 2.680,06  3.070,90                  390,84  

2006                 2.857,56  3.290,02                  432,46  

2007                 3.793,02  4.228,59                  435,57  

2008                 3.038,98  3.434,79                  395,81  

2009  3.161,99  3.636,29                  474,30  

2010                 2.970,38  3.415,94                  445,56  

2011                 2.884,30  3.316,93                  432,63  

2012                 2.855,73  3.284,07                  428,34  

2013               3.052,49          3.510,36                   457,87  

2014 3.330,58 3.830,16                 499,58 

2015 3.362,96 3.867,40 504,44 

 
 
Tabela Bd - Benefícios Econômicos na Região 
 

Ano 
Participação da 

Embrapa - % (D) 

Ganho Líquido 
Embrapa - R$/UM 

E=(CxD)/100 
(Valores corrigidos 

pelo  IGP-M) 

Unidade 
de 

Medida 
UM 

Área de 
Adoção/UM (F) 

 Benefício 
Econômico - R$ 

G=(ExF)  
(Valores corrigidos 

pelo  IGP-M) 

1999 70% 156,70 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ha 

400.000 62.601.030,60 

2000 70% 160,92 480.000 77.240.412,90 

2001 70% 178,40 576.000 103.193.997,24 

2002 70% 210,79 680.000 143.340.073,39 

2003 70% 242,57 720.000 174.650.300,95 

2004 70% 239,60 800.000 191.680.043,01 

2005 70% 273,59 830.000 227.079.111,31 

2006 70% 302,74 950.000 287.606.562,67 

2007 70% 304,11 980.000 298.805.104,08 

2008 70% 276,61 1.015.000 280.760.572,04 

2009 70% 332,01 1.100.000 365.209.996,14 

2010 70% 311,89 1.150.000 358.673.830,45 

2011 70% 302,85 1.200.000 363.413.674,62 

2012 70% 299,85 1.220.000 365.808.014,54 

2013 70% 320,45 1.240.000 377.519.240,00 

2014 70% 353,12 1.240.000 440.142.867,98 

2015 70% 353,11 1.240.000      437.853.920,00 

 
3.2.- Análise dos impactos econômicos 
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 O uso do SISPLAN tem como objetivo melhorar o gerenciamento dos plantios 

de pinus e, consequentemente, a maximização da renda dos produtores florestais.  

 Desde o ano de 1989, o software SISPLAN tem sido utilizado para a tomada 

de decisão sobre o manejo de populações de Pinus do Brasil, em uma área 

equivalente a 1,24 milhão de hectares. Em menor escala, sua utilização tem sido 

expandida a outras regiões do Brasil, assim como em outros países da América 

Latina.  

 A tecnologia SISPLAN fornece subsídios para a adoção de regimes de 

manejos florestais mais eficientes, contribuindo, assim, com o aumento da 

produtividade e da rentabilidade da atividade florestal.  

 Anualmente constata-se a expansão da área gerenciada pelo programa e 

consequentemente, observa-se que houve aumento nos preços recebidos pelos 

produtores de madeira devido à utilização do software, pois o produtor sabe qual o 

sortimento de madeira terá à sua disposição, e o comercializa de acordo com o seu 

interesse e de forma diferenciada. 

 Os principais impactos gerados pelo uso do SISPLAN são contabilizados 

pelos produtores florestais que, em média, obtêm 15% de ganho pelo melhor 

gerenciamento de suas florestas de pinus.  

 Dos benefícios econômicos totais auferidos pela tecnologia, 70% são 

atribuídos a Embrapa Florestas, pelo desenvolvimento do software, treinamento, 

atualização e acompanhamento dos usuários. Os outros 30% dos impactos são 

atribuídos às empresas que forneceram os inventários florestais e a base de dados 

dos seus plantios, os quais subsidiaram o desenvolvimento e propiciam a constante 

atualização e melhorias do software. 

 Os benefícios privados proporcionados por hectare são obtidos pelos ganhos 

adicionais da plantação ao utilizar a nova tecnologia, isto é, a projeção de produção 

obtida com o sistema SISPLAN. Entretanto, os benefícios líquidos totais da pesquisa 

obtêm-se diminuindo os benefícios privados totais (benefícios privados por hectare 

multiplicados pela área total plantada) dos custos da pesquisa e manutenção do 

SISPLAN. Considera-se que uma nova tecnologia gerada pela pesquisa florestal 

resulta economicamente viável quando apresenta benefícios líquidos positivos 

(Alencar et al, 2004). 

 Devido ao aumento da área de uso da tecnologia os benefícios econômicos 

foram de R$ 437.853.920,00 em 2015 (Tabela Bd). 

 Antes da existência do sistema, os silvicultores de pinus quando 

realizavam os desbastes e o corte final de seus plantios florestais de pinus, o 

faziam segundo critérios próprios, sem uma tecnologia automatizada, 

específica para este fim. Com o conhecimento e adoção do SISPLAN, tornou-se 

possível tomar decisões silviculturais sobre a melhor oportunidade para realizar as 

atividades de planejamento, manejo, tipo e época de desbastes e corte final das 

florestas.  

 

3.3. – Fonte de dados 
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Tabela 3.3.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 

Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Caxias do Sul RS 0 1 0 1 2 

Cambará do Sul RS 0 0 1 0 1 

Correia Pinto SC 0 0 1 0 1 

General Carneiro PR 0 1 0 0 1 

Total  0 2 2 1 5 

 
 A utilização do software independe do tamanho da área do plantio. Na 

avaliação dos benefícios econômicos (Tabela 3.3.1), o universo dos entrevistados foi 

composto, em sua maioria, por médios produtores patronais e as informações 

técnicas foram respondidas por técnicos e gerentes/administradores destas 

empresas. 

 Normalmente os produtores patronais utilizam a tecnologia para a 

determinação da melhor época de corte dos diferentes povoamentos de pinus, 

enquanto que no caso dos produtores familiares essa determinação é feita 

principalmente por empresas de planejamento florestal ou pelas empresas que, além 

dos plantios próprios, prestam assistência técnica aos pequenos produtores 

integrados a sistemas de fomento.  

 As entrevistas foram conduzidas pelo responsável pela avaliação de impactos 

das tecnologias da Embrapa Florestas, e as informações sobre o desempenho e 

comercialização do software foram prestadas pelo pesquisador responsável pelo 

sistema e posto de vendas da Unidade. 

 
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 S 0,00 2,60 1,30 
Oportunidade de emprego local qualificado S 0,10 0,10 0,10 
Oferta de emprego e condição do trabalhador S 0,10 0,10 0,10 
Qualidade do emprego  S 0,00 0,00 0,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 

  

 No indicador Capacitação, na escala de ocorrência pontual, a tecnologia 

apresenta-se sem efeito nas propriedades familiares e com participação positiva nos 

níveis de capacitação Técnico e Superior nas propriedades patronais. Em 2015 mais 

de 30 técnicos foram treinados para capacitação ou reciclagem no o uso do 
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software. Esses resultados geram índices de impacto social nulo nas propriedades 

familiares e 1,30 nas empresariais. 

 Quanto à oportunidade de emprego local qualificado, no âmbito da 

propriedade familiar, o uso do SISPLAN, provoca alterações de ocorrência pontual 

nas variáveis braçal especializado e técnico médio, proporcionando índices de 

impacto social de 0,10 nas propriedades familiares e nas patronais. 

 Nos componentes, oferta de emprego e condição do trabalhador, não ocorrem 

alterações nas propriedades familiares.  

 Com relação à qualidade do emprego, o indicador não apresenta alteração. 

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 S 2,50 2,50 2,50 
Diversidade de fonte de renda S 1,30 1,30 1,30 
Valor da propriedade  S 1,00 1,00 1,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno ) **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 
 Com base nos valores apresentados na Tabela 4.1.2, no indicador geração de 

renda, a tecnologia proporciona melhorias nos atributos de segurança nas 

propriedades familiares, e segurança e estabilidade nas propriedades empresariais, 

devido à produção de madeira de melhor qualidade. O resultado é positivo, 

resultando em índices de 2,50 nos dois tipos de propriedade. 

 No indicador diversidade de fontes de renda, nos dois grupos de produtores, a 

tecnologia proporciona alteração pontual na diversificação de fontes de renda. O 

resultado é um impacto de 1,30. Tanto nas propriedades patronais, como nas 

familiares. 

 Quanto ao indicador, valor da propriedade, ocorre alteração na escala pontual 

nas variáveis preços de produtos e serviços, gerando um coeficiente de impacto 

social positivo nas propriedades familiares e empresas florestais de 1,00. 

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 S 0,00 0,00 0,00 
Segurança e saúde ocupacional S 0,00 0,00 0,00 
Segurança alimentar S 0,30 0,30 0,30 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

  

 Para os indicadores de saúde ambiental e pessoal, o uso da tecnologia não 

apresenta alterações nas propriedades familiares e patronais. Entretanto, na 

questão da segurança alimentar, a tecnologia proporciona alteração positiva na 

garantia da produção e no valor do produto, resultando no coeficiente de impacto 

social de 0,30. 

 
4.1.4. Tabela - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 
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Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 
Dedicação e perfil do responsável S 2,50 2,50 2,50 
Condição de comercialização S 0,30 0,30 0,30 
Reciclagem de resíduos  S 0,00 0,00 0,00 
Relacionamento institucional S 1,80 1,80 1,80 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

 Com base nos valores apresentados na Tabela 4.1.4, na dedicação e perfil do 

responsável, o uso do SISPLAN, na escala de ocorrência pontual provoca alterações 

positivas no uso de sistema contábil e modelo formal de planejamento, gerando um 

coeficiente de impacto social de 1,80 nas propriedades familiares e patronais. 

 No indicador, condição de comercialização, na escala de ocorrência pontual, 

a tecnologia proporciona alterações favoráveis quanto à cooperação com outros 

produtores nas propriedades familiares, e encadeamento e cooperação com outros 

produtores locais nas propriedades empresariais. Os resultados apontam 

coeficientes de impacto social que, embora moderados, são positivos: 0,30 em 

ambas as categorias de produtores. 

 Na variável, relacionamento institucional, nas duas situações, o uso da 

inovação tecnológica favorece a utilização de assistência técnica, associativismo, 

filiação tecnológica nominal, utilização de assessoria legal/vistoria e maior número 

de empregados especializados; nas propriedades empresariais. Gera, portanto, 

impactos positivos de 1,80 nas propriedades familiares e nas patronais. 

 
4.2.- Análise dos Resultados 
 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
1,12 1,12 1,12 

 O Sistema computacional SISPLAN, para a gestão florestal de produção de 

pinus no Brasil, gera índices médios de impacto social de 1,12 nas propriedades 

familiares e nas empresas patronais. O índice geral de impacto social da tecnologia,, 

calculado pelo aplicativo AMBITEC, foi 0,76. Os valores são positivos para os dois 

agrupamentos, portanto são socialmente desejáveis e justificam a adoção da 

inovação tecnológica. 

 Individualmente, a repercussão do indicador capacitação e aprendizagem,  

reflete positivamente nos aspectos da concepção do programa, parcerias, 

capacitação externa, treinamentos, proporcionando grande nível de satisfação aos 

produtores de pinus do Brasil.  

 No indicador Capacitação, a tecnologia apresenta participação positiva nos 

níveis de capacitação Técnico e Superior nas empresas florestais. Em 2014 o 

pesquisador responsável pelo desenvolvimento e transferência da tecnologia treinou 

mais de 50 técnicos e produtores florestais quanto à utilização e potencialidades do 

software. 

 O uso do SISPLAN altera positivamente também os indicadores de 

diversidade de fontes, geração de renda e valor da propriedade, proporcionando 
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assim segurança e estabilidade de renda nas propriedades devido à produção de 

madeira de melhor qualidade. 

 O SISPLAN possibilita a seleção das melhores árvores para os diferentes fins. 

Assim, devido ao uso de madeira de melhor qualidade, ocorrem menos desperdícios 

e, portanto, o melhor aproveitamento gerando mais postos de trabalho, também, na 

industrialização e comercialização. 

 Além dos aspectos mencionados, ao longo da cadeia madeireira ocorrem 

uma série de impactos percebidos, mas não avaliados, nos segmentos de 

laminação, serrarias e móveis. 

  

4.3.- Impactos sobre o Emprego 

  
 A tecnologia proporciona, em média, 1,5 empregos para cada 1.000 ha 

plantados com pinus no Brasil. Estes empregos são gerados devido à necessidade 

de realizar os inventários florestais, marcação dos desbastes, operacionalização do 

sistema e, ao longo da cadeia, ocorrem impactos socioeconômicos, principalmente, 

no processamento (laminação, serrados e fabricação de móveis) uma vez programa 

possibilita a seleção das melhores árvores para os diferentes fins. Nesse sentido, 

madeira de melhor qualidade ocorre menos desperdício e, portanto, o melhor 

aproveitamento resulta em maior oferta gerando mais postos de trabalho, também, 

na industrialização e comercialização.  

 A área adotada atualmente é de 1,24 milhões de hectares. Assim, o número 

total de empregos diretos proporcionados pela adoção da tecnologia, desde o início 

da sua adoção, é de 1.860. Neste ultimo ano, devido à estagnação da economia 

nacional, houve estabilização da área de abrangência do uso da tecnologia, 

portanto, não foi registrado aumento na abertura de novos postos de trabalho. 

 

Número de empregos gerados ao longo da cadeia: 0 

 
4.4. – Fonte de dados 
 
Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 

Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Caxias do Sul RS 0 1 0 1 1 
Cambará do Sul RS 0 0 1 0 1 
Correia Pinto SC 0 0 1 0 1 
General carneiro PR 0 1 0 0 2 

Total  0 2 2 1 5 
 
 A amostra consultada foi a mesma utilizada e comentada na avaliação 

econômica (Tabela 3.3.1) 
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5 -  AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
5.1.  Avaliação dos impactos ambientais 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC ( x ) sim (  ) não.  
 
5.1.1.- Alcance da Tecnologia 

 O Brasil possui cerca de 1,59 milhões de hectares com plantios de pinus (IBÁ, 

2015). Até o ano de 2015, mais de 1,2 milhões de hectares foram geridos pelo 

programa SISPLAN. Além do Brasil, o software é utilizado na Argentina, Chile, Costa 

Rica, Cuba, Estados Unidos, França e Uruguai.  

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 

S 0,00 0,00 0,00 

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

 
 O uso do SISPLAN apresenta 15% de ganho em relação ao sistema 

tradicional de gestão florestal.  Segundo os indicadores apresentados pelo sistema 

AMBITEC-Agro, o SISPLAN apresenta coeficiente de impacto ambiental positivo e 

desejável, exceto para os indicadores: uso de agroquímicos (pesticidas e 

fertilizantes) e uso de energia, condições em que a tecnologia se apresenta neutra. 

 Quanto ao uso de recursos naturais, devido à maior produtividade, para uma 

mesma oferta de madeira necessita menos solo para plantio, proporcionando neste 

indicador um índice médio de impacto igual a 2,00. 

 
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  S 2,00 2,00 2,00 
Capacidade produtiva do solo  S 0,00 0,00 0,00 
Água  S 0,00 0,00 0,00 
Biodiversidade  S 0,00 0,00 0,00 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 

 
 O Uso da Tecnologia não implica em qualquer tipo de degradação ambiental, 

ao contrário, com a melhor qualidade da madeira, aumenta a quantidade de matéria-

prima destinada às atividades de laminação, serrarias, construções e movelarias, 
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contribuindo assim, para o aumento de sequestro de carbono e diminuição da 

pressão antrópica sobre s matas nativas.  

  

Tabela 5.1.3.2 – Conservação Ambiental para AMBITEC Agroindústria (Não se 

aplica) 

Tabela 5.1.3.3 – Conservação Ambiental para AMBITEC Produção Animal (Não se 
aplica) 
 

 
5.1.4.- Recuperação Ambiental 
 
Tabela 5.1.4.1.  - Recuperação Ambiental 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 

Recuperação Ambiental S 0,00 0,00 0,00 
*’Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 
 A recuperação ambiental deve ser uma prioridade de todos os processos de 

inovação tecnológica agropecuária.  

  A atividade florestal se constitui numa das poucas alternativas 

ambiental, econômica e social, eficiente para a recuperação de áreas degradadas, 

abandonadas ou impróprias para a agricultura e o uso do SISPLAN melhora a 

gestão dos plantios de pinus, o que proporciona aumento de produtividade e 

planejamento por classe de uso da madeira potencializando o beneficio da adoção 

da atividade florestal.  

  

5.1.5.- Qualidade do Produto 
 
Tabela 5.1.5.1. – Qualidade do Produto (Não se aplica) 

 
5.1.6.- Capital Social 
 
Tabela 5.1.6.1. – Capital Social (Não se aplica) 

 
 
5.1.7. – Bem-estar e saúde do animal 
Tabela 5.1.7.1. – Bem-estar e saúde do animal (Não se aplica) 
 
5.2.- Índice de Impacto Ambiental 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
2,00 2,00 2,00 

 

 A utilização do SISPLAN, segundo os resultados apresentados pelo sistema 

Ambitec-Agro, apresenta coeficiente de impacto ambiental positivo e desejável. O 
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indicador com maior destaque é o uso de recursos naturais, pois a maior 

produtividade proporcionada aos silvicultores, para uma mesma oferta de madeira a 

utilização de menos solo para plantio.  

 O sistema também possibilita a elaboração do planejamento para manejo 

sustentável, que é exigência para a certificação florestal e assim agregar valores 

necessários para inserir seus produtos no mercado externo, atendendo exigências 

de qualidade ambiental e recebendo preços melhores. 

 O Uso da Tecnologia não implica em qualquer tipo de degradação ambiental. 

Pelo contrário, com melhor qualidade da madeira aumenta a quantidade destinada 

às atividades de laminação, serrarias, construções e movelarias contribuindo, assim 

para o aumento de sequestro de carbono. Outros aspectos favoráveis dizem 

respeito ao menor uso de agroquímicos nos plantios florestais em relação a outros 

cultivos agrícolas. Adicionalmente, nos reflorestamentos ocorre menos erosão do 

solo e, portanto, não compromete a qualidade da água e do ar. 

 O índice médio geral de impacto ambiental obtido através do Ambitec-Agro é 

de 0,50. Para os dois agrupamentos de propriedades os índices de impacto 

ambiental foram positivos, indicando que a inovação tecnológica apresenta impactos 

ecologicamente desejáveis. 

 
5.3. – Fonte de dados 
 
Tabela 5.3.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 
Familiar 

Produtor Patronal 

Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Caxias do Sul RS 0 1 0 1 1 
Cambará do Sul RS 0 0 1 0 1 
Correia Pinto SC 0 0 1 0 1 
General Carneiro PR 0 1 0 0 2 

Total  0 2 2 1 5 

 

 As entrevistas foram realizadas pelo responsável pelas avaliações de 

impactos das tecnologias da Embrapa Florestas. 

 
 
6 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO, CAPACITAÇÃO E 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
 
6.1.- Impactos sobre o Conhecimento 
 
Tabela 6.1.1. - Impacto sobre o Conhecimento 

 

Indicadores 

Se aplica 
(Sim/ 

Não) 

Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Média 
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Nível de geração de novos conhecimentos S 3 3 1 2,33 
Grau de inovação das novas técnicas e métodos 
gerados 

S 3 3 3 3,00 

Nível de intercâmbio de conhecimento S 3 3 3 3,00 
Diversidade dos conhecimentos aprendidos S 1 1 3 1,67 
Patentes protegidas S 3 3 3 3,00 
Artigos técnico-científicos publicados em 
periódicos indexados  

S 1 1 3 1,33 

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia S 3 3 3 3,00 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e 
menos de 75%; Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou 
aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): 
aumento de mais de 75%. 

 
 O software SISPLAN, destinado à gestão florestal, tem Patente protegida 

(Registro no INPI). Esta tecnologia é de extrema importância para o setor de 

florestas plantadas brasileiro. Além de servir como instrumento de inventário e 

planejamento do setor empresarial é, utilizada como ferramenta de apoio para 

desenvolvimento de trabalhos científicos ligados à biometria e economia florestal. 

 Nas escalas de conceito demonstradas na tabela 6.1.1, em todos os 

indicadores a tecnologia tem bons conceitos e com destaque nos indicadores, grau 

de inovação das novas técnicas e métodos gerados; nível de intercâmbio do 

conhecimento, teses desenvolvidas a partir da tecnologia e diversidade dos 

conhecimentos aprendidos. 

  

6.2.- Impactos sobre Capacitação 
 
Tabela  6.2.1 - Impacto sobre Capacitação  
Indicadores Se aplica 

(Sim/ 

Não) 

Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Média 

Capacidade de se relacionar com o ambiente 
externo 

S 3 3 3 3,00 

Capacidade de formar redes e de estabelecer 
parcerias 

S 1 1 1 1,00 

Capacidade de compartilhar equipamentos e 
instalações 

S 0 1 0 0,33 

Capacidade de socializar o conhecimento gerado S 3 1 3 2,33 
Capacidade de trocar informações e dados 
codificados 

S 3 3 3 3,00 

Capacitação da equipe técnica S 1 3 3 2,33 
Capacitação de pessoas externas S 1 1 1 1,00 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e 
menos de 75%; Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou 
aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): 
aumento de mais de 75%. 

 
 Na avaliação dos impactos sobre a capacitação e aprendizagem, a tecnologia 

apresenta-se altamente favorável em todos os indicadores. Isso se reflete 

positivamente nos aspectos da concepção do programa, parcerias, capacitação 

externa, treinamentos, proporcionando grande nível de satisfação aos produtores 
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florestais, técnicos e comunidade científica ligados ao setor florestal do Brasil e do 

exterior.  

    

Tabela 6.3.1 - Impacto Político-institucional 

Indicadores Se aplica 
(Sim/ 

Não) 

Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Média 

Mudanças organizacionais e no marco institucional S 0 1 0 0,33 
Mudanças na orientação de políticas públicas  N     
Relações de cooperação público-privada  S 3 3 3 3,00 
Melhora da imagem da instituição S 3 3 3 3,00 
Capacidade de captar recursos  S 3 3 3 3,00 
Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das 
equipes 

S 1 3 1 1,67 

Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade S 1 1 1 1,00 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e 
menos de 75%; Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou 
aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): 
aumento de mais de 75%. 

 
 Em todos os indicadores apresentados na tabela 6.3.1 a tecnologia apresenta 

impactos positivos. Os impactos quanto à relação de cooperação público/privada, na 

melhoria da imagem da instituição e na capacidade de captação de recursos foram 

os que obtiveram nora máxima de todos os avaliadores. 

 Ainda com relação à melhoria da imagem, é importante ressaltar que o 

SISPLAN não tem similar na América Latina, tornando a Embrapa Florestas 

referência nesta temática. 

 O ineditismo e a eficiência do SISPLAN já foram reconhecidos por meio de 

importantes premiações, como: Prêmios na 4° e 8° na Mostra Internacional de 

Tecnologia para o Agronegócio; Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica, Prêmios 

na 8° e 12° edições Expressão em Ecologia, Prêmio Ambiental Von Martius, da 

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, Homenagem da Assembléia 

Legislativa do Estado do Paraná. 

 
6.4. Análise Agregada dos Impactos sobre o Conhecimento, Capacitação e 
Político-institucionais 
 
 Na análise agregada dos itens dos impactos sobre o conhecimento, 

capacitação e político-institucionais constata-se que a tecnologia apresenta impactos 

muito positivos em todos os indicadores. Entretanto, destaca-se, como já citado, a 

melhoria da imagem da Unidade e capacidade de estabelecer parcerias 

público/privada. 

 
6.5. – Fonte de dados 

 Além da coleta de dados junto aos usuários do sistema, essa análise foi 

realizada utilizando as informações do pesquisador que gerou e transfere a 

tecnologia, um responsável pela área de sócio-economia e um técnico florestal 
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lotado na Área de Comunicação e Negócios - ACN, responsável pelo setor de 

vendas da Embrapa Florestas. 

 

7 -  AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 
 

 O desenvolvimento da tecnologia SISPLAN originou-se da necessidade do 

desenvolvimento de ferramentas e metodologias para serem utilizadas em práticas 

silviculturais que facilitem o planejamento e propicie o incremento da produtividade 

de florestas plantadas, melhoria na qualidade da madeira e gerem impactos 

benéficos para os silvicultores e para a indústria de base florestal.  

 Antes da adoção do SISPLAN, quando os produtores florestais realizavam os 

desbastes e o corte final de suas florestas de pinus, o faziam segundo critérios 

próprios. Com o conhecimento e a adoção do SISPLAN, tornou-se possível tomar 

decisões silviculturais sobre a melhor oportunidade de realizar as atividades de 

planejamento, manejo, tipo e época de desbaste e, ainda, o corte final das florestas.  

 Conforme avaliação dos usuários, a racionalização do manejo por meio do 

uso do SISPLAN, representa, em média, um ganho de produção na ordem de 15%. 

Este incremento no rendimento, comparado aos sistemas de manejo usados 

anteriormente, é proporcionado pela qualidade do software em otimizar o sortimento, 

indicar a melhor época de corte e, consequentemente, melhor qualidade da madeira 

e também, pela agregação de valor, devido ao aumento da rentabilidade dos 

segmentos de produção primária e industrialização da madeira.  

 Devido à possibilidade de melhor se elaborar planos de manejo para a 

produção sustentável, que servem como um dos requisitos básicos para a 

certificação, o software tornou-se ferramenta fundamental para as empresas 

conseguirem a certificação florestal e assim agregar valor aos seus produtos e 

colocar seus produtos no exigente mercado externo atendendo exigências de 

qualidade ambiental e com melhores preços.  

 Devido ao programa possibilitar a realização de análise econômica da 

produção madeireira de pinus em larga escala, através de vários critérios de 

avaliação e contemplando todos os centros de custos de produção, preços de 

madeira e taxas de atratividade, a área de adoção da tecnologia aumenta 

anualmente. A facilidade em calcular quando, quanto e como desbastar cada 

floresta de Pinus, e definir qual a idade ideal para o corte final. Permite também, 

quantificar a produção anual presente e futura da floresta de Pinus, em função de 

regimes de manejo economicamente otimizados, tendo por base projeções e 

variações de custos e preços diversos.  

 Os principais benefícios advindos do uso do software, segundo pesquisa com 

seus usuários, são:  

 a) agregação de valor, melhor qualidade da madeira, aumento da 

 rentabilidade dos setores de produção primária e industrialização da madeira;  

 b) melhoria das condições ambientais;  

 c) aumento na geração e qualificação do emprego;  

 d) benefícios econômicos e sociais e ambientais;  
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 e) impactos positivos sobre o conhecimento e capacitação;  

 Devido aos fatores relatados anteriormente, o relacionamento político 

institucional se fortalece, pois os produtores empresa planejam o aumento ou a 

redução da área plantada, a comercialização de madeira e previne-se contra a 

incerteza e o risco da atividade.  

 Embrapa Florestas domina a tecnologia e a metodologia envolvida nos 

processos de desenvolvimento e transferência. A base de dados necessária para a 

contínua atualização do sistema é extremamente ampla e atualizada. Para isso, a 

Embrapa Florestas conta com uma rede de parceiros formada empresas florestais 

que adotam o sistema, e têm interesse no seu aperfeiçoamento e melhoria 

permanente. 

 

8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
8.1 - Estimativa dos Custos 
 
Tabela 8.1.1. – Estimativa dos custos (Corrigidos pelo IG-M) 
 

Ano Custos de 
Pessoal 

(Valor 
corrigido 

pelo  IGP-M) 

Custeio 
de 

Pesquisa 
(Valor 

corrigido 
pelo  IGP-

M) 

Depreciação de 
Capital 

(Valor corrigido 
pelo  IGP-M) 

Custos de 
Administração 
(Valor corrigido 

pelo  IGP-M) 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 
(Valor corrigido 

pelo  IGP-M) 

Total 
 

(Valor 
corrigido 

pelo  IGP-
M) 

1988 229,15 250,04 30,62 22,62 0 532,43 
1989 15.661,01 22.230,55 2.721,04 2.010,59 0 42.623,19 
1990 786,39 109,56 103,98 76,83 0 1.076,76 
1991 165,23 22,14 21,85 16,14 0 225,36 
1992 13,42 1,74 1,76 1,30 0 18,22 
1993 646,18 80,48 82,81 59,45 0 868,92 
1994 105.117,59 12.694,03 13.332,09 9.302,10 0 140.445,81 
1995 100.532,23 10.932,62 9.292,73 7.967,81 0 128.725,39 
1996 96.564,35 10.015,28 8.512,99 7.528,05 0 122.620,67 
1997 97.870,02 9.440,32 8.024,26 7.318,60 3.982,24 126.635,44 
1998 100.433,86 9.242,00 7.855,69 7.389,73 5.025,97 129.947,25 
1999 90.020,35 8.091,46 6.877,74 6.672,85 4.859,44 116.521,84 
2000 82.989,29 7.195,88 6.116,50 6.120,51 4.973,21 107.395,39 
2001 82.886,66 6.610,97 5.619,32 5.799,51 6.334,73 107.251,19 
2002 79.798,61 5.739,57 4.878,63 5.193,10 5.193,10 100.803,01 
2003 72.095,39 4.940,90 4.199,76 4.610,78 7.510,60 93.357,43 
2004 71.317,52 4.459,33 3.790,42 4.292,00 9.341,32 93.200,59 
2005 75.227,71 4.398,94 3.739,11 4.366,77 10.578,07 98.310,60 
2006 79.132,22 4.307,40 3.661,28 4.410,10 11.902,62 103.413,62 
2007 79.292,40 4.093,22 3.479,24 4.322,35 12.435,27 103.622,48 
2008 74.538,21 3.683,68 3.131,13 4.011,97 12.044,53 97.409,52 
2009 80.058,37 3.769,86 3.204,38 4.234,69 13.356,18 104.623,48 
2010 77.259,15 3.638,91 2.974,54 4.086,62 12.889,19 100.848,41 
2011 77.113,53 2.971,04 2.428,60 4.078,92 10.842,25 97.434,34 
2012 84.511,58 2.901,34 2.371,63 3.983,24 10.083,72 103.851,51 
2013 80.171,19 3.088,84 2.463,31 4.240,66 10.735,38 100.699,38 
2014 43.612,02 324,29 258,62 222,61 1.690,60 46.108,14 
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2015 46.836,00 348,26 277,74 239,06 1.815,60 49.516,66 

 
 
8.2 - Análise dos Custos 
 
 Os custos para o desenvolvimento e transferência do SISPLAN foram 

formados da seguinte forma:  

a) Custo de Pessoal - formado pela remuneração mais encargos sociais com a 

respectiva participação do pesquisador tanto na geração como na 

transferência da tecnologia e ainda pelos orçamentos realizados dos 

subprojetos considerando os períodos e a respectiva participação nessa 

tecnologia. 

b) Depreciação de Capital - representado pelo valor total da depreciação anual 

da Unidade  

c) Custo da Administração - representado pelo custo total anual da 

 administração na geração e na transferência da tecnologia 

  

  
 

9 - ANÁLISE BENEFICIO/CUSTO 
 
 Várias tabelas de fluxos de caixa foram preparadas para fins de avaliação 

econômica desta tecnologia. Os métodos utilizados para a análise foram Índice 

Beneficio Custo (B/C); Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno 

(TIR), a qual foi calculada também em simulações quanto à sensibilidade a custos e 

a benefícios.  

 A análise do Beneficio/Custo ex post, foi realizada por meio de um método 

que calcula o quociente entre o valor presente das receitas e o valor presente dos 

custos. Este cálculo nos apresenta um índice que relaciona os benefícios aos custos 

e indica quantas unidades de capital recebidas como benefícios são obtidos para 

cada unidade de capital investido. Conforme preconiza o método, são aceitos como 

viáveis economicamente todos os investimentos ou projetos que apresentarem 

relação B/C maior do que um (1).  

 No caso da tecnologia hora avaliada, SISPLAN – Sistema Computacional 

para Gestão Florestal, o índice B/C foi 13,14. Portanto apresenta uma relação 

benefício custo extremante vantajosa, auferindo amplo retorno econômico.  

 Quanto ao Valor Presente Líquido (VPL), ele nos indica o valor da produção 

em termos atuais, considerando uma taxa de juros. O VPL mede o valor absoluto de 

um investimento particular e, portanto dá uma indicação do acréscimo de lucro. É 

considerado viável economicamente todo investimento que apresente VPL maior ou 

igual a zero e a atividade será tanto mais interessante quanto maior for o seu VPL.  

 A tecnologia avaliada apresentou VPL’s de R$ 2.661.675 ; R$ 1.893.209; R$ 

1.374.897; R$ 1.018.336; R$ 768.283; R$ 589.635; R$ 459.710e R$ 363.609, para 

as taxas de 4%, 6%; 8%; 10%; 12%, 14%; 16% e 18%, respectivamente. Portanto, 

em todos os casos, economicamente desejável. Observa-se ainda, que os aumentos 
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na taxa de desconto afetam significativamente o VPL, indicando que quanto menor a 

taxa utilizada maior será o impacto econômico da tecnologia.  

 A avaliação da TIR nos mostra a taxa de desconto que faz com que o valor 

atualizado dos benefícios seja igual ao valor atualizado dos custos. A tecnologia 

será economicamente viável se a TIR for maior do que o retorno exigido. Caso 

contrário, a menos que tenha impactos sociais e ambientais positivos que 

compensem o investimento ela deve ser rejeitada.  

 No caso da tecnologia avaliada, a TIR foi de 382,50, portanto, apresentando 

impacto econômico positivo.  

 A técnica de análise de sensibilidade é muito utilizada, para estudar as 

variações possíveis em projetos de investimento agrícolas. Esta variação ocorre em 

função dos riscos e das incertezas a que estão submetidos a produção e a 

comercialização rural.  

 No cálculo da análise de sensibilidade da TIR, considerando as simulações de 

alterações positivas nos custos em 5%, 10%, 15%, 20% e 25%, demonstraram para 

todas as taxas, valores crescentes proporcionando um aumento de até 61 pontos 

percentuais na TIR para a taxa de juro de 25%, para a sensibilidade B/C, por 

exemplo. Quanto à alteração negativa, a TIR também se manteve positiva indicando 

que o projeto ainda se mantém economicamente viável nestas condições.  

 A análise de sensibilidade nos permitiu também avaliar mudanças nos 

resultados, decorrentes de possíveis alterações nos coeficientes dos benefícios, 

com alterações nos custos e, nos custos, alterando os benefícios. Em todos os 

indicadores, em todas as simulações, apresentam-se viáveis economicamente em 

limites bem superiores aos recomendados em estudos semelhantes.  

 Desta forma, por meio da simulação, foi possível verificar a plena viabilidade 

da tecnologia SISPLAN - Sistema Computacional para Gestão Florestal.  

 Para o estudo econômico da tecnologia exposta, conclui-se que os 

indicadores apresentados comprovam que o impacto econômico desta tecnologia é 

positivo demonstrando em todos os indicadores que o retorno sobre o capital 

investido é muito superior aos gastos realizados com desenvolvimento e 

transferência. 

  

 
10 – AÇÕES SOCIAIS 
 
Tabela 9.1. – Ações Sociais 
Tipo de ação 

 Ações de filantropia 
x Agricultura familiar  
 Apoio Comunitário 
 Comunidades Indígenas 
 Educação e formação profissional externa 
 Educação e formação profissional interna 
 Meio ambiente e educação ambiental 
 Participação no Fome Zero 
 Reforma Agrária 
 Saúde, segurança e medicina do trabalho 
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 Segurança Alimentar 

 
 Além do atendimento ao propósito para o qual o SISPLAN foi desenvolvido, 

atualmente o software se constitui também em um instrumento técnico de apoio para 

palestras, cursos e treinamentos a silvicultores ligados e associações de produtores, 

sindicatos e cooperativas agrícolas, com intuito de promover a inserção do 

componente florestal nas propriedades rurais visando agregação de renda ao 

produtor. Além dos benefícios já comentados, a utilização do software propiciou a 

técnicos, engenheiros florestais autônomos uma nova atividade em seus trabalhos 

de assessoria e consultoria. Por meio do software, seus trabalhos ligados a 

planejamento e inventário florestal, além da melhoria na precisão, foram facilitados e 

oferecem subsídios confiáveis para o planejamento e rentabilidade das florestas 

plantadas.  
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