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Relatório de avaliação dos impactos econômicos, sociais e ambientais de tecnologias 

geradas pela Embrapa Gado de Leite 

 

 

1. Identificação da tecnologia: 

 
1.1 Nome: 

 
Kit Embrapa para uso na ordenha manual de leite 

 
1.2. Objetivo estratégico PDE/PDU: 

 

Objetivo estratégico do PDE/PDU 

x Competitividade e sustentabilidade do agronegócio 

x Inclusão da agricultura familiar 

x Segurança alimentar, nutrição e saúde 

 Sustentabilidade dos biomas 

 Avanço do conhecimento 

 Não se aplica 

 
1.3. Descrição sucinta da tecnologia: 

 
      A contaminação microbiana do leite é um dos principais problemas enfrentados pelos 

produtores, particularmente os de baixa escala que ainda adotam o processo de ordenha 
manual. A contaminação do leite por bactérias prejudica a qualidade do produto e reduz o 
preço de venda para a indústria. Este tem sido um dos problemas que podem estar causando a 

saída de parte dos produtores familiares desta atividade. Resultados de pesquisas realizadas na 
Embrapa Gado de Leite mostram que a adoção de medidas relativamente simples, de fácil 

compreensão pelos produtores rurais, pode reduzir significativamente a contaminação 
microbiana do leite. Essas medidas incluem a definição de local próprio para a ordenha e 
armazenamento do leite, uso de utensílios apropriados em bom estado de conservação e 

higiene, capacitação da mão de obra em relação à higiene e procedimentos corretos de 
ordenha e redução do tempo de transporte do leite da propriedade até a indústria ou ao tanque 

de refrigeração.  
Para minimizar o problema, a Embrapa Gado de Leite desenvolveu a tecnologia 

denominada "Kit Embrapa de Ordenha Manual", de cunho social e que viabiliza uma redução 

média de 80% na contaminação bacteriana do leite no momento da ordenha. Trata-se de um 
conjunto de equipamentos simples, de baixo custo e pode auxiliar um considerável universo 

de produtores a atender os limites da Instrução Normativa 51 que estabelece limites de 
contaminação do leite e derivados como forma de melhorar a qualidade do produto nacional. 

O Kit é composto por um balde semi-aberto para ordenha, uma caneca de fundo 

escuro, um balde de plástico para armazenagem de água clorada, uma mangueira de borracha, 
um adaptador para caixa de água, um adaptador de pressão, um registro esfera, um esguicho 

de jardim, um veda-rosca, um litro para coar o leite, uma seringa, um copo graduado, 
detergente alcalino em pó, cloro comercial, papel-toalha, escova ou bucha, um banquinho de 
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madeira, e um par de luvas de borracha. O conjunto é acompanhado de uma cartilha para 

orientar a montagem e utilização. 
 

1.4. Ano de lançamento: 

 
A tecnologia foi oficialmente lançada no dia 03 de julho de 2007, na Região Nordeste do 

Brasil, no evento “Agrishow Semi-Árido” em Petrolina, no estado de Pernambuco. 
 
1.5. Ano de início de adoção: 

 
Os benefícios oriundos da tecnologia para os produtores já começaram a ser percebidos em 

2007; 
 

1.6. Abrangência 

 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL x AC  DF  ES  PR x 

BA  AM  GO x MG x RS x 

CE  AP  MS  RJ  SC  

MA  PA  MT  SP x  

PB  RO x  

PE x RR  

PI  TO  

RN x  

SE x 

 
1.7. Beneficiários: 

 

O universo potencialmente beneficiário desta tecnologia é composto pelos produtores 
de leite de nível familiar que ainda não adotaram o sistema mecanizado de ordenha em suas 

propriedades. São produtores que fazem ordenha manual, usam a refrigeração do leite em 
conjunto (tanques comunitários) e possuem poucos recursos para investir em mecanização. 

Os benefícios econômicos, sociais e ambientais totais transferidos para estes 

produtores são de magnitude considerável. No Brasil ainda existe cerca de oitocentos mil 
produtores de leite de nível familiar, dos quais pelo menos a metade trabalha com uma 

estrutura precária de ordenha.  
 

 

2 Identificação dos impactos na cadeia produtiva 

 

Os impactos da tecnologia que podem se traduzir em benefícios (diretos ou indiretos) são 
mencionados a seguir.  

 

Produtores: 
Neste segmento da cadeia produtiva estão os principais beneficiários da tecnologia. Ao 

melhorar a qualidade do produto os produtores alcançam um preço de venda mais alto.  
Segundo estimativas dos pesquisadores da área de qualidade do leite, a adoção desta 
tecnologia pode induzir uma redução acima de 80% na contagem de células bacterianas do 
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leite. Com a nova política da indústria láctea de premiar a qualidade da matéria prima 

recebida dos produtores, isto significa aumento de valor agregado e de renda para muitos 
produtores. Pode ocorrer também redução de gastos com medicamentos utilizados no controle 
de enfermidades do úbere.  

Indústria: 
A indústria de processamento do leite, ao receber matéria prima de melhor qualidade, 

consegue melhor rendimento industrial e melhor qualidade dos produtos. Alonga também a 
vida de prateleira do leite processado e seus derivados, o que pode induzir ganhos econômicos 
tanto para a indústria, quanto para o setor de varejo e para os consumidores.  

Consumidores: 
No caso dos consumidores devem ser computados também os benefícios para a saúde 

oriundos da ingestão de produtos (leite, carne e derivados) de melhor qualidade em termos de 
sanidade e isenção de microorganismos patogênicos. 
 

 
 

3 Avaliação dos impactos econômicos 

 
3.1 Avaliação dos impactos econômicos: 

 
Tipo de impacto: 

 
O principal impacto considerado se dá em termos de agregação de valor oriundo do aumento 
de qualidade do leite. Os produtores recebem preço mais alto pelo produto uma vez que a 

indústria busca premiar a melhoria de qualidade da matéria prima. 
Os benefícios relativos às modalidades Incremento de Produtividade, Redução de Custos e 

Expansão da Produção não foram aspectos considerados relevantes para a análise do benefício 
econômico.  
 

3.2 Análise dos impactos econômicos: 

 

Para estimar os benefícios econômicos transferidos para os produtores de leite foram adotados 
os seguintes critérios: 
 

- Os produtores que adotaram a tecnologia passaram a receber uma bonificação por qualidade. 
Este adicional no preço variou entre R$ 0,01e R$ 0,03 por litro vendido, conforme o ano de 

análise (Tabela 3.1). 
- A tecnologia foi lançada em 2007 e no mesmo ano começou a gerar benefícios. Cerca de 
3.000 fazendas já adotaram a tecnologia em 2007. Este número chegou a 10.000 em 2008 e 

continuou crescendo até alcançar 26.141 fazendas em 2015. 
- A produção média diária das fazendas que adotaram a tecnologia evoluiu de 110 a 157 litros 

por dia. 
- Os preços base pago pelo leite foram os preços médios recebidos pelos produtores de leite 
no ano de análise.  

- A participação da Embrapa nos benefícios foi estimada inicialmente em 60% e depois 
passou para 50% tendo em vista a crescente participação do serviço de extensão rural na 

transferência da tecnologia a partir de 2012. Houve uma participação grande do serviço de 
extensão oficial de cada estado da federação na transferência da tecnologia. No caso de Minas 
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Gerais, por exemplo, os consultores de campo da Emater estão dedicando boa parte do tempo 

para apoiar os produtores no processo de adoção. Nos demais estados não tem sido diferente. 
A Tabela 3.1 detalha parte dos dados básicos utilizados nos cálculos. O crescimento da 
produção média por fazenda não reflete necessariamente um efeito da tecnologia, mas sim um 

crescimento natural e histórico do tamanho das fazendas no Brasil. 
 

Tabela 3.1 Quantitativo estimado de fazendas que adotaram o Kit Ordenha Manual no Brasil, 
média de leite diária produzida por fazenda e bonificação recebida por litro de leite vendido 
no período 2007 a 2015  

        

Ano Fazendas Produção média Bonificação 

  Adotantes Litros/fazenda/dia R$/litro 

2007 3.000 110 0,01 

2008 10.000 115 0,01 

2009 15.000 120 0,01 

2010 19.550 140 0,01 

2011 20.000 145 0,02 

2012 24.000 151 0,02 

2013 25.689 155 0,02 

2014 26.062 157 0,03 

2015 26.141 157 0,02 

     



 

 6 

3.3 Estimativa dos benefícios econômicos líquidos transferidos para os produtores de 

leite 

 

O detalhamento dos cálculos dos benefícios estimados para os produtores entre 2007 e 

2015 oriundos da agregação de valor ao produto são apresentados na Tabela 3.3.  
 

Tabela 3.3 Benefícios econômicos transferidos para os produtores de leite entre 2007 e 
2015 oriundos da adoção do Kit Embrapa para Ordenha Manual 

 

 
 

Observações: 
 

A coluna “Àrea de Adoção” representa o volume total de leite (em litros) vendido em cada 
ano pelos produtores com o respecitivo dicional líquido no preço apresentado na coluna 

“Renda adicional obtida” por litro. Em 2015 o número de fazendas brasileiras que adotaram a 
tecnologia foi estimado em 26.141. Considerou-se uma produção média diária de leite de 157 
litros nestas fazendas. O ganho real líquido no preço de venda do leite foi de R$0,05 por litro 

(coluna “Renda adicional obtida”). Considerando a participação da Embrapa nos benefícios e 
a quantidade total de leite vendida no ano o Benefício econômico no ano foi estimado em R$ 

37.450.000,00.  
No ano anterior (2014) a coluna “Área de adoção” representa o volume total de leite (em 
litros) vendido no ano pelos produtores com um adicional líquido no preço de R$0,06 por 

litro. Neste ano o número de fazendas adotantes da tecnologia foi estimado em 26.062. Foi 
considerada uma produção média diária de 157 litros por fazenda, com um ganho real líquido 

no preço de venda atribuído a Embrapa de R$0,03 por litro. Neste ano o Benefício econômico 
total atribuído a Embrapa foi estimado em R$ 44.803.770,00. 
 

Pode existir redução nos custos de produção do leite nas fazendas adotantes da tecnologia. Ela 
acontece basicamente pelo menor uso de medicamentos. Este benefício não foi ainda 

estimado por falta de dados que possibilitassem os cálculos. 
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Tabela 3.4 Síntese dos benefícios econômicos totais transferidos para os produtores de 
leite entre 2007 e 2015 oriundos da adoção do Kit Embrapa para ordenha manual  

 
 

 

3.2. Análise dos impactos econômicos 

 

Os impactos são oriundos do incremento de preço de venda do leite conseguido pelos 
produtores adotantes. Os benefícios foram da ordem de R$ 1.204.500,00 em 2007 atingiram 
R$ 37.450.000,00 em 2015. A tecnologia é relativamente recente e tem potencial para crescer 

muito em termos de adoção e também em geração de benéficos. O universo potencial de 
possíveis adotantes é estimado em cerca de 510.000 propriedades. Não foram mensurados os 
benefícios apropriados pela indústria oriundos da melhor qualidade da matéria prima recebida 

e nem os benefícios capitalizados pelos consumidores proporcionados pelo consumo de 
produtos biologicamente mais saudáveis. Para estas mensurações faltam dados por enquanto. 

O processo de adoção e os benefícios econômicos desta tecnologia serão acompanhados nos 
próximos quatro anos e tais benefícios poderão ainda ser mensurados por meio de 
metodologia apropriada.  
 

3.3. Fonte de dados 

 
Os dados de campo (quantidade de fazendas adotantes, média de produção por fazenda 

e bonificação nos preços recebidos pelos produtores) foram estimados pelos dois profissionais 

(um pesquisador e um analista) que trabalham mais intensamente com esta tecnologia na 
Unidade. Eles, ao longo do processo de transferência da tecnologia, tiveram contato direto 

com 89 propriedades nos estados de Pernambuco (30), Alagoas (8), Sergipe (4), São Paulo 
(20), Minas Gerais (10), Goiás (10) e Rio Grande do Sul (7). Os preços médios recebidos 
pelos produtores foram obtidos junto ao CEPEA/USP e refletem a média de preços praticados 

no Brasil.   
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Obs.: 

Nos dois tópicos a seguir que tratam dos Impactos Sociais (item 4) e Impactos 

Ambientais (item 5) da tecnologia em estudo foi mantida a essência das avaliações 

elaboradas em 2011 e 2012. Não houve elementos relevantes que indicassem a 

necessidade de se reavaliar as ponderações já elaboradas anteriormente. 
 

4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 
4.1.- Avaliação dos impactos: 

 
Foi utilizada a metodologia denominada “Ambitec-social” para a avaliação que se segue.  

 
4.1.1.Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

Capacitação Sim 0,45 0,45 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 0,025 0,025 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 0 0 

Qualidade do emprego  Não - - 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). 
 

A adoção do Kit Ordenha Manual gerou impactos positivos no aumento da 
necessidade de capacitação básica e técnica local e de curta duração. Isto se deu em função da 
necessidade de treinamento dos operadores (funcionários, ou dos próprios produtores), bem 

como do treinamento de técnicos para a difusão da tecnologia. Para o caso de treinamento de 
técnicos o impacto se deu em nível de entorno uma vez que extrapola os limites das 

propriedades. Em termos de oportunidade de emprego local e qualificado foi verificado 
impacto moderado positivo na qualificação do trabalhador para a atividade, na medida em que 
o nível necessário de qualificação mínimo para adoção da tecnologia é o braçal. Não foi 

observado impacto na qualidade do emprego. 
 

 
4.1.2. Tabela - Impactos sociais – aspecto renda 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

Geração de Renda do estabelecimento Sim 1,75 1,75 

Diversidade de fonte de renda Não - - 

Valor da propriedade  Sim 1,05 1,05 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). 

 
A adoção da tecnologia proporcionou impactos significativos na segurança e na 

estabilidade da renda, uma vez que, com um produto de melhor qualidade, o produtor tem 
maior garantia para se manter no mercado. A tecnologia agrega valor ao produto por aumento 
de qualidade e preço, tendo em vista a política de pagamento por qualidade. 

A tecnologia não proporciona diversificação de renda. 
Com relação ao aspecto valor da propriedade, observa-se que a tecnologia proporciona 

melhorias significativas, principalmente em função da obtenção de melhores preços pagos 
pelo produto, bem como pela conformidade com a legislação. 
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4.1.3. Tabela - Impactos sociais – aspecto saúde 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

Saúde ambiental e pessoal Sim 1,2 1,2 

Segurança e saúde ocupacional Sim 0 0 

Segurança alimentar Sim 1,8 1,8 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). 
 

No aspecto saúde ambiental e pessoal, os impactos da tecnologia são significativos e 
se fazem presentes tão somente na redução de focos de vetores de doenças endêmicas em 

nível local. Para os demais itens deste aspecto, esta avaliação não se aplica. 
No caso da segurança e saúde ocupacional, os impactos se dão pela exposição a agentes 
químicos, em função do manuseio de água sanitária, cloro e agentes biológicos. 

Entretanto, estes impactos foram considerados insignificantes não tendo sido alterados. Todos 
os impactos foram observados em nível pontual. 

Em termos de segurança alimentar o impacto foi considerado significativo no aspecto de 
garantia da produção, em função da melhor qualidade do produto. 
 

4.1.4. Tabela - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 0,35 0,35 

Condição de comercialização Sim 4,65 4,65 

Reciclagem de resíduos  Não - - 

Relacionamento institucional Sim 1,2 1,2 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno).  
 

Foram observados impactos moderados no aspecto dedicação e perfil do responsável, 

em função de maior demanda de capacitação dirigida à atividade e maior engajamento 
familiar. Uma vez que o produtor tem aumento da renda com a melhoria da qualidade do 

produto, há um incentivo a um maior engajamento de membros da família na atividade. No 
caso das condições de comercialização observa-se um impacto bastante significativo em nível 
local por uma melhoria nas condições de venda antecipada e, em nível de entorno em função 

da maior cooperação com outros produtores locais. Também é observado um impacto 
significativo nas condições de processamento local no laticínio, uma vez que com um produto 

de melhor qualidade há uma otimização da produção de produtos lácteos. 
No nível de relacionamento institucional, é observado um impacto significativo, em função de 
maior demanda por assistência técnica para a transferência da tecnologia. Também se observa 

uma grande demanda por uma ordenação associativista/cooperativista, principalmente em 
situações de tanques comunitários, onde a qualidade do produto é dependente da qualidade do 

produto de cada um dos associados. 
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4.2.- Análise dos resultados: 

 

Média Tipo 1 Média Geral 

1,13 1,13 

 

De um modo geral, o impacto social da tecnologia foi positivo, proporcionando 

oportunidades de capacitação dos produtores e suas famílias. Além disso, foram observados 
aumentos de renda, pela valorização do produto e também na segurança e estabilidade da 
atividade. Os maiores impactos foram observados no aspecto gestão e administração, 

principalmente em função das melhores condições de comercialização, pela melhoria da 
qualidade do produto. Ainda neste aspecto foi observado maior engajamento familiar. Na 

questão da saúde foram observados impactos pela redução da contaminação do produto e 
redução nas fontes de vetores de doenças. 
 

4.3.- Impactos sobre o emprego: 

 

O impacto projetado sobre o emprego foi pequeno, tendo-se em vista que é pequena a 
necessidade de capacitação e não se faz necessário um trabalhador especializado para 
executar esta atividade. Os próprios trabalhadores da fazenda podem realiza-la. Entretanto, 

para difundir esta tecnologia, há necessidade de técnicos extensionistas, o que abre uma 
oportunidade de trabalho temporário. Em termos de distribuição geográfica, há necessidade 

de técnicos em praticamente todos os estados onde a tecnologia já está sendo adotada. Tendo 
em vista a grande quantidade de fazendas potencialmente adotantes, pode haver um impacto 
moderado nas oportunidades de emprego. As informações levantadas não permitiram uma 

estimativa numérica dos empregos gerados em virtude da adoção da tecnologia, apesar de ser 
esperado um incremento, ainda que pouco significativo, na quantidade de empregados nas 

fazendas de produção de leite. É esperado um impacto positivo na cadeia, uma vez que com a 
otimização da industrialização do produto tem-se melhor aproveitamento da matéria-prima, 
maior tempo de prateleira e consequentemente aumento da renda na indústria o que, 

certamente, irá refletir na geração de empregos na indústria.  

 

4.4. – Fonte de dados 

 
Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por município 

Estado 
Produtor 
familiar 

Produtor patronal 
total 

pequeno médio grande Comercial 
Pernambuco 30    30 

Alagoas 8    8 
Sergipe 4    4 

São Paulo 20    20 
Minas Gerais 10    10 

Goiás 10    10 

Rio Grande do Sul 7    7 
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5.- Avaliação dos impactos ambientais 

 
5.1.- Avaliação dos impactos ambientais: 

 

A Unidade utilizou a metodologia denominada Ambitec na análise que se segue.  
 

5.1.1.- Alcance da tecnologia: 

 
O público potencialmente beneficiário desta tecnologia pode ser estimado em cerca de 

cem milhões de produtores considerando toda a faixa tropical do mundo. No Brasil este 
número pode ser estimado em pelo menos quinhentos mil produtores familiares que não 

possuem ordenha mecânica.  
 
5.1.2.- Eficiência tecnológica: 

 

Tabela 5.1.2.1 - Eficiência tecnológica – produção animal 

Indicadores Aplica? 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Geral 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou materiais Não - - 

Uso de energia Não - - 

Uso de recursos naturais Não - - 

 

Esta avaliação não se aplica para estes aspectos. A tecnologia não demanda e nem 
reduz o uso de produtos agroquímicos, energia e recursos naturais. 
 

5.1.3.- Conservação ambiental: 

 

Tabela 5.1.3.1 – Conservação ambiental para AMBITEC - produção animal 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

Atmosfera Não - - 

Capacidade produtiva do solo Não - - 

Água Não - - 

Biodiversidade Não - - 

 

Os impactos da tecnologia não se aplicam a este aspecto. 
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5.1.4.- Recuperação Ambiental 

 
Tabela 5.1.4.1.  - Recuperação Ambiental 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Geral 

Recuperação Ambiental Não - - 

*’Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). 
 
Para este aspecto, também não são observados impactos. 

 
5.1.5. – Bem-estar e saúde do animal: 

 
 Tabela 5.1.5.1. – Bem estar e saúde do animal 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Geral 

Bem estar e saúde do animal sob pastejo Não - - 

Bem estar e saúde do animal sob 

confinamento 
Não - - 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). 
 

Para este aspecto também não são observados impactos. 
 

Tabela 5.1.5.2. – Qualidade do produto 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Geral 

Aditivos Não - - 

Resíduos Químicos Não - - 

Contaminantes biológicos Sim 2,1 2,1 

 

Os impactos na qualidade do produto referem-se à redução significativa de 
contaminantes biológicos no leite em função da melhor higiene na ordenha. Estudos 
realizados em propriedades que adotaram a tecnologia demonstram que é possível reduzir em 

até 80% a CTB (contagem total de bactérias). 
 

5.2.- Índice de impacto ambiental: 

 

Média Tipo 1 Média Geral 
2,1 2,1 

 

O impacto ambiental da tecnologia se deu principalmente pela redução da presença de 
contaminantes biológicos no leite. 
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5.3. – Fonte de dados: 

Tabela 5.3.1 – Número de consultas realizadas por estado da federação 

Estado 
Produtor 
familiar 

Produtor Patronal 
Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

Pernambuco 30    30 
Alagoas 8    8 
Sergipe 4    4 

São Paulo 20    20 
Minas Gerais 10    10 

Goiás 10    10 
Rio Grande do Sul 7    7 

 

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 

Nível de geração de novos 
conhecimentos 

Sim 0 0 0 0,0 

Grau de inovação das novas técnicas e 

métodos gerados 

Sim 3 1 3 2,3 

Nível de intercâmbio de conhecimento Sim 3 3 3 3,0 

Diversidade dos conhecimentos 
aprendidos 

Sim 0 1 1 0,7 

Patentes protegidas Não 0 0 0 0,0 

Artigos técnico-científicos publicados 
em periódicos indexados  

Sim 1 1 3 1,7 

Teses desenvolvidas a partir da 
tecnologia 

Sim 0 0 0 0,0 

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%. 

 
A adoção desta tecnologia pressupõe a necessidade de conhecimentos simples e 

básicos. De fato a tecnologia é baseada em conhecimentos já existentes, que foram associados 

para a otimização de um processo. Assim, não houve necessidade de geração de novos 
conhecimentos, mas sim integração de conhecimentos já existentes. Entretanto, esta 

tecnologia é considerada uma inovação aberta, onde o produtor tem a opção de incorporar o 
conhecimento popular e adaptar o Kit para a sua realidade. Da mesma forma o nível de 
intercâmbio do conhecimento e a diversidade dos conhecimentos aprendidos foram 

considerados bastante positivos uma vez que se faz necessária a busca de expertises em 
diferentes áreas.  
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Na parte de geração de conhecimento científico o impacto foi considerado bastante 

significativo em função da quantidade de artigos científicos já gerados. 
 
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 

Sim 1 1 1 1,0 

Capacidade de formar redes e de 
estabelecer parcerias 

Sim 3 3 3 3,0 

Capacidade de compartilhar 

equipamentos e instalações 

Não 0 0 0 0,0 

Capacidade de socializar o 

conhecimento gerado 

Sim 3 3 1 2,3 

Capacidade de trocar informações e 
dados codificados 

Não 0 0 0 0,0 

Capacitação da equipe técnica Não 0 0 0 0,0 
Capacitação de pessoas externas Sim 3 1 3 2,3 

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%. 

 
A geração da tecnologia apresentou um impacto significativo na capacidade de 

formação de redes e estabelecimento de parcerias. Estiveram envolvidas 56 instituições, entre 
prefeituras, empresas de extensão rural e centros de ensino, nas diversas fases da 
transferência, desde a geração até a adoção da tecnologia. Desta forma também houve um 

significativo impacto na capacidade de socialização do conhecimento gerado. Atualmente a 
tecnologia vem sendo adotada em diversos Estados brasileiros e também em alguns países da 

África e América do Sul. 
A Embrapa Gado de Leite promove dias de campo, cursos e palestras sobre os 

procedimentos adequados de operação do Kit, especialmente para técnicos multiplicadores da 

informação. Além disso, são instaladas unidades demonstrativas. Com isso, foi observado um 
grande impacto na capacitação de pessoas externas. 
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6.3. Impacto político institucional: 

 
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 

Não 0 0 0 0,0 

Mudanças na orientação de políticas 
públicas  

Sim 1 3 3 2,3 

Relações de cooperação público-
privada 

Sim 3 1 3 2,3 

Melhora da imagem da instituição Sim 3 3 3 3,0 

Capacidade de captar recursos  Sim 3 3 1 2,3 
Multifuncionalidade e 

interdisciplinaridade das equipes 

Sim 3 1 1 1,6 

Adoção de novos métodos de gestão e 
de qualidade 

Não 0 0 0 0,0 

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%. 
 

A geração da tecnologia, pela sua simplicidade e abrangência, proporcionou mudanças 
na orientação de políticas públicas, materializadas pela priorização da qualidade do leite 

dentro da rede temática do leite coordenada pelo MDA. As relações político-privadas também 
foram impactadas significativamente tendo em vista a adoção de políticas institucionais de 
indústrias do setor lácteo em fomentar o uso do Kit juntamente aos seus produtores 

fornecedores. 
Com relação à imagem institucional, o impacto foi considerado muito significativo, 

tendo em vista que a Embrapa recebeu três premiações importantes devido à tecnologia, quais 
sejam: Prêmio FINEP de Inovação Social, Reconhecimento do Banco do Brasil como 
tecnologia social e premio do Instituto Ethos. Pela importância do tema, considerou-se que a 

tecnologia tem grande potencial para captação de recursos. 
Com relação à multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes, houve um 

impacto médio, tendo em vista a integração de pelo menos três equipes: sanidade, 
transferência de tecnologia e qualidade do leite. 
 

 
6.4. Análise agregada dos impactos sobre o conhecimento, capacitação e político-

institucionais: 

 
O impacto da tecnologia na geração e transferência de conhecimento pode ser 

considerado significativo, tendo em vista o caráter de inovação aberta, ou seja a possibilidade 
de agregação de conhecimento popular para adaptação da tecnologia com eficiência. Com 
isto, o conhecimento passa por um processo de retroalimentação entre a pesquisa, a extensão e 

o público alvo. Desta forma também houve um significativo impacto na capacidade de 
socialização do conhecimento gerado. A tecnologia vem sendo adotada em diversos estados 

brasileiros e também em países da África e América do Sul. 
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A geração da tecnologia, pela sua simplicidade e abrangência, proporcionou mudanças 

na orientação de políticas públicas, materializadas pela priorização da qualidade do leite 
dentro da rede temática do leite coordenada pelo MDA. 

Com relação à imagem institucional, o impacto foi considerado muito significativo, 

tendo em vista que a Embrapa recebeu três premiações importantes devido à tecnologia, quais 
sejam: Prêmio FINEP de Inovação Social, Reconhecimento do Banco do Brasil como 

Tecnologia Social e Premio do Instituto Ethos. 
 
 

6.5. – Fonte de dados: 

 

A avaliação dos impactos sobre o conhecimento foi baseada em consultas aos 
pesquisadores e analistas envolvidos diretamente com o desenvolvimento e transferência da 
tecnologia desde o início do processo de sua geração em 2006.  

 
7. Avaliação integrada e comparativa dos impactos gerados 

 
Os benefícios econômicos gerados pela tecnologia foram oriundos basicamente do 

incremento de qualidade da produção do leite. Os impactos na qualidade foram oriundos da 

redução de patógenos no produto. A tecnologia é relativamente recente e, em virtude da 
grande quantidade de possíveis adotantes, o valor dos benefícios oriundos da adoção deve 

crescer bastante nos próximos anos.  
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8. Custos da tecnologia 

 
8.1 Estimativa dos custos: 
 

Tabela 8 Estimativa dos custos totais de geração e transferência da tecnologia “Kit Ordenha 
Manual” para os produtores de leite no período 2005 a 2015 

 
 
 

 
 
 

8.2 - Análise dos custos 

 

Os critérios utilizados para se estimar os custos da pesquisa apresentados na Tabela 8 

foram os seguintes: 
- A tecnologia foi gerada basicamente nos anos de 2005 e 2006. Nestes dois anos foram 

maiores os custos de geração, mas não houve gastos com transferência. A tecnologia não 
estava pronta para ser transferida ainda. 
- Em 2007 ainda se investiu e gastou recursos com a geração, no entanto em valores menores.  

Neste ano iniciaram os gastos com transferência.  
- As despesas com pessoal foram estimadas com base nas médias ponderadas das 

remunerações do pesquisador e do técnico especializado pelo tempo proporcional dedicado ao 
desenvolvimento da pesquisa e à extensão. Os encargos trabalhistas foram adicionados. 
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- O custeio de pesquisa foi calculado com base nas despesas de custeio da unidade ponderada 

pela dedicação do grupo de pesquisadores ao desenvolvimento da pesquisa em relação ao 
esforço de trabalho do conjunto de pesquisadores da unidade. 
- O valor da depreciação do patrimônio foi calculado com base nos valores da depreciação do 

patrimônio da unidade ponderado pela dedicação dos dois profissionais em relação ao esforço 
de trabalho do conjunto total de pesquisadores da unidade. 

- Os custos de administração incluíram as remunerações dos empregados com atividades não 
diretamente ligadas a pesquisa ponderadas pela dedicação do grupo de pesquisadores em 
relação ao esforço de trabalho do conjunto de pesquisadores da unidade. 

- Os custos de transferência foram calculados com base na dedicação dos pesquisadores à 
transferência de tecnologia em relação à dedicação do conjunto de pesquisadores. 

- Os valores monetários são apresentados no Tabela 8.1 e estão expressos na moeda do 
respectivo ano da avaliação. 
 

9. Ações sociais 

 

Na Tabela 9.1 estão assinaladas as categorias, com base na classificação usada no 
balanço social, em que se enquadram a ações sociais desenvolvidas nas ações de transferência 
desta tecnologia.  

 
Tabela 9.1 – Ações sociais 

 Tipo de ação social 

 Ações de filantropia 
X Agricultura familiar  

X Apoio Comunitário 
 Comunidades Indígenas 

X Educação e formação profissional externa 
 Educação e formação profissional interna 
 Meio ambiente e educação ambiental 

X Participação no Fome Zero 
 Reforma Agrária 

X Saúde, segurança e medicina do trabalho 

 
O Kit Ordenha Manual é uma alternativa para melhoria da qualidade do leite. 

Viabiliza ganhos de renda para as unidades de produção da agricultura familiar. Dessa forma, 
considera-se que a tecnologia favorece a Agricultura familiar e o apoio comunitário. 

Corrobora também para a capacitação de pessoal. Esta tecnologia pode dar suporte aos 
programas sociais do Governo, como o Fome Zero e Reforma Agrária. 
 

 
11 Equipe responsável 

 
Pesquisadores responsáveis pela elaboração desta avaliação. 
 

João Cesar de Resende – Embrapa Gado de Leite 
Marcelo Dias Müller – Embrapa Gado de Leite 
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Síntese do relatório de impactos 

 

Ano: 2015 

 
 

Kit Embrapa de Ordenha Manual de leite 

 

Lançamento: 1997 

Início da adoção: 1997 
 

Avaliação dos benefícios líquidos econômicos transferidos para os produtores de leite em 
2015 atribuídos a ação direta da Embrapa tanto na geração quanto na 
transferência da tecnologia 

 
Indicadores 

Não 
se 

aplica 

Participação 
da Embrapa 

(%) 

Área de 
Adoção 

( A ) 

Ganho 
Líquido  

( B ) 

Benefício 
Econômico  

 ( C ) 

1 1 Incremento de 

produtividade 

X     

2 Redução de custos X    Não estimado 

3 Expansão da produção para 
novas áreas 

X     

4 Agregação de valor  50 1.498.000.000 0,05 37.450.000,00 

Obs.: 

No caso da “Area de adoção” o número apresentado refere-se ao volume total de leite (em 
litros) vendido no ano de 2015 pelos produtores com um adicional líquido no preço de R$0,05 

por litro. Em 2015 o número de fazendas brasileiras que adotaram esta tecnologia (Kit 
Embrapa para Ordenha Manual) foi estimado em 26.141. Considerou-se uma produção média 
diária de leite de 157 litros por fazenda. O ganho real líquido no preço de venda do leite 

atribuído à ação da Embrapa foi de R$0,025 por litro. 
É provável que ocorra uma certa redução nos custos de leite nas fazendas adotantes da 

tecnologia, que ocorre basicamente pelo menor uso de medicamentos. Este benefício não foi 
ainda estimado por falta de dados que possibilitassem os cálculos. 
 

Avaliação dos impactos sociais.  

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1 Emprego 

Capacitação  0,45 

Oportunidade de emprego local qualificado  0,025 

Oferta de emprego e condição do trabalhador X  

Qualidade do emprego X  

2 Renda 

Geração de Renda do estabelecimento  1,75 

Diversidade de fonte de renda X  

Valor da propriedade  1,05 

3 Saúde 

    Saúde ambiental e pessoal  1,2 

    Segurança e saúde ocupacional  0 
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    Segurança alimentar  1,8 

 

    Dedicação e perfil do responsável  0,35 

    Condição de comercialização  4,65 

    Reciclagem de resíduos X  

    Relacionamento institucional  1,2 

Índice de Impacto Social 2,02 

 

Geração de Emprego Quantidade 

   Quantidade de emprego gerado n/d 
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Avaliação dos impactos ambientais  

Indicadores Não se aplica coeficiente 

1 Eficiência Tecnológica   

     Uso de agroquímicos, insumos químicos e materiais X  

     Uso de energia X  

     Uso de recursos naturais X  

2 Conservação Ambiental   

     Atmosfera X  

     Qualidade do Solo X  

     Qualidade da Água X  

     Biodiversidade X  

    Geração de resíduos sólidos X  

3 Recuperação Ambiental X  

4 Qualidade do Produto  2,1 

5 Bem-estar Animal sob Pastejo X  

6 Bem-estar Animal sob Confinamento X  

7 Capital Social X  

3. Índice de impacto ambiental 0,19 

 
 

Equipe de avaliação 
 

Matrícula Nome E-mail 

229150 João Cesar de Resende joaocesar.resende@embrapa.br 

322647 Marcelo Dias Müller muller@embrapa. 
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