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1.- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA

1.1. Nome/Título
Ainfo –  Sistema para Automação de Bibliotecas e Recuperação da

Informação

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU

Benefícios para o Público Alvo
Competitividade e sustentabilidade do agronegócio
Inclusão da agricultura familiar
Segurança alimentar – nutrição e saúde
Sustentabilidade dos biomas

x Avanço do conhecimento
Não se aplica

1.3. Descrição Sucinta

 O Ainfo é um sistema para automação de bibliotecas e recuperação de
informações,  criado em 1991 pela Embrapa Informática Agropecuária  e
que atualmente gerencia o acervo de todas as bibliotecas da Embrapa,
contando com mais de 960 mil documentos indexados. Além da Embrapa,
outros  parceiros  são  usuários  dessa  tecnologia,  em  suas  diferentes
versões.

Desde o início de seu desenvolvimento até sua última versão,
denominada Ainfo 6 (tabela 1.3.1), ocorreram alterações significativas em
sua constituição, motivadas  pelo  surgimento  e  aperfeiçoamento  de
tecnologias  da  informação,  que  garantiram  a  atualidade  do  sistema
durante os mais de 20 anos de sua existência.

Tabela 1 – Versões do Ainfo

Ainfo Ainfo 2001 Ainfo 5 Ainfo 6

Versões
atreladas

1.0, 2.0, 2.1, 3.0
e 4.0

1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Período 1991 – 2001 2001 – 2006 2006 2009
Ambiente NTIA Windows Windows Softwares livres

Acesso aos
dados

Estação de trabalho
e Desktop

Cliente / Servidor
Desktop

Cliente / Servidor
Desktop

Cliente / Servidor
Internet

Fonte: própria autoria (2015)

Ganhos consideráveis em escala de processamento e armazenamento
de dados, contribuíram para que o sistema saísse de um simples
gerenciador das bases de dados institucionais, para um disponibilizador de
informação, por vezes na íntegra, via web, para o usuário em sua versão
mais recente (Ainfo 6).

Além disso, a organização das informações no Ainfo, viabilizou a
construção de alguns sites  de livre acesso à informação científica e
tecnológica da Empresa, casos do Alice (Acesso Livre à Informação da



Embrapa), BDPA  (Base de Dados da Pesquisa Agropecuária) e Infoteca-e
(Informação Tecnológica em Agricultura), que atualmente encontram-se
disponíveis para qualquer usuário que tenha acesso à internet.

Atualmente a evolução do sistema é coordenada pela Comissão
Permanente para o Ainfo (CP-Ainfo), nomeada pela Diretoria Executiva da
Embrapa e constituída por profissionais das áreas de biblioteconomia e TI.

1.4. Ano de Lançamento: 1991

1.5. Ano de Início de adoção: 1991

1.6. Abrangência

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

Pode-se considerar que atualmente o sistema tenha uma abrangência
mundial, pois grande parte de seu acervo está disponível na internet, por
meio do site da Base de Dados da Pesquisa Agropecuária (BDPA).

1.7. Beneficiários
 
Desde sua primeira versão, as diferentes equipes de desenvolvimento

do Ainfo procuraram atender primeiramente as necessidades da Embrapa,
no entanto  o  resultado  desse  processo  gera  um produto  que desperta
interesse por outras instituições.

Sua disponibilização no decorrer do tempo se deu de diferentes formas,
como exemplo, cita-se a possibilidade de agentes externos “baixarem” o
sistema em sua versão “Ainfo 5” a partir do repositório de softwares livres
“Agrolivre”  (www.agrolivre.gov.br).  Atualmente  essa  opção  não  é  mais
possível, em razão da complexidade em manter-se atendimento adequado
a diversos usuários externos.

A distribuição para uso da atual versão (Ainfo 6) é restrita a clientes
corporativos,  principalmente  as  instituições  pertencentes  ao  Sistema
Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA). Nesse cenário, além de todas
Unidades  da  Embrapa,  outras  18  instituições  nacionais  e  uma
internacional constam da “carteira de clientes” do Ainfo 6: 

 Empresa  de  Pesquisa  Agropecuária  e  Extensão  Rural  de  Santa  Catarina
(Epagri);

 Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig);
 Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA);
 Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul;

http://www.agrolivre.gov.br/


 Incaper – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assitência Técnica e Extensão 
Rural;

 Rede de Bibliotecas da Área de Engenharia e Arquitetura (Rebae), que 
gerencia uma base de dados exclusiva às áreas de Engenharia e Arquitetura 
e conta com 51 bibliotecas afiliadas espalhadas por todo o território nacional 
(relação destas bibliotecas http://www.rebae.cnptia.embrapa.br/index.jsp?
url=bibliotecasAfiliadas.jsp). Fazem parte desta rede as bibliotecas da Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Usp), do Centro Técnico 
Aeroespacial do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, PUCC's do Rio de 
Janeiro e Campinas, Fundação Universidade do Amazonas, entre outras.

 Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa);
 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Inia – Uruguai);
 Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro);
 Igreja do Nazareno – Distrito Sudeste Paulista;
 Prefeitura Municipal de Campinas;
 Sociedade  Propagadora  das  Belas  Artes  (mantenedora  da  Faculdade

Béthencourt da Silva – Fabes);
 IPA – Instituto Agronômico de Pernambuco;
 CNPEM – Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais;
 Unicamp / CCUEC (Centro de Computação);
 Unicamp / Núcleo de Estudos de População (Nepo);
 Mosteiro de São Bento (Vinhedo / SP);
 Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá (Sema);
 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater

/ DF).

2.- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA

No aspecto econômico identificam-se alguns impactos gerados pela
economia de tempo na recuperação da informação, aumentando
consideravelmente a eficiência do trabalho dos profissionais envolvidos
em sua utilização, bem como tornando mais fácil e muito mais ágil o
processo de recuperação da informação por usuários e profissionais da
área.

No meio social, de maior dificuldade de identificação dos impactos,
nota-se uma presença difusa e indireta dessa ferramenta. A possibilidade,
hoje uma realidade, da montagem de sites de disponibilização gratuita de
informações, a partir do grande repositório do Ainfo, diminui sobremaneira
a  distância  de  atores  da  cadeia  produtiva  ao  conhecimento  técnico-
científico, constantemente requerido. Imagine-se um comparativo entre a
busca por determinada publicação há 30 anos e hoje em dia. Enquanto
naquela época essa busca era realizada em arquivos físicos existentes nas
bibliotecas,  hoje  a  digitalização  da  informação  permite  que  a  mesma
esteja disponível on-line a todo mundo por meio da internet. A Embrapa
vive a “Era do Conhecimento”, na medida em que utiliza e disponibiliza à
sociedade, uma ferramenta capaz de facilitar a democratização do acesso
ao conhecimento. 

http://www.rebae.cnptia.embrapa.br/index.jsp?url=bibliotecasAfiliadas.jsp
http://www.rebae.cnptia.embrapa.br/index.jsp?url=bibliotecasAfiliadas.jsp


3.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS

3.1. -  Avaliação dos Impactos Econômicos

Analisou-se, item a item, alguns  fatores  considerados  relevantes
pela  equipe  responsável  por  esse  relatório,  a  respeito  dos principais
fatores de impactos econômicos gerados pela utilização do Ainfo.

A tecnologia gera impactos econômicos? Sim (X) Não (  )

3.2.- Análise dos impactos econômicos

Nesse estudo foram avaliados os ganhos auferidos pelo sistema, em
razão das reduções de custos motivados pelos seguintes fatores:

 economia na contratação de recursos humanos;
 maior eficiência nas buscas e recuperação da informação pelo

usuário;
 redução nas perdas do acervo físico da Empresa;
 redução do consumo de papel sulfite;
 e melhoria da gestão do sistema, a partir  da centralização

das bases de dados em servidor principal.

3.2.1.- Aumento da eficiência dos processos bibliotecários

O  Ainfo,  em  suas  diferentes  versões,  trouxe  como  um  de  seus
principais  benefícios  à  empresa,  a  otimização  dos  trabalhos  de
gerenciamento das  bibliotecas.  Imagina-se  que a  não utilização de um
sistema  automatizado,  poderia  trazer  como  consequência  principal  a
dificuldade em aumentar e gerenciar seu acervo, imprescindível para uma
empresa de pesquisa.

Para sair dessa situação dois caminhos são possíveis:
1  –  o  aumento  do  número  de  empregados,  para  gerenciar  de  forma
adequada a biblioteca;
2 – automatizar alguns processos, com ganho de eficiência no trabalho dos
bibliotecários.

Nosso cálculo baseia-se na premissa de que se a empresa tomou o
caminho da adoção tecnológica, desenvolvendo seu próprio software, ao
mesmo tempo foi realizada uma grande economia com a não contratação
de mais empregados para as suas bibliotecas.

Outro  ponto  importante  é  a  fixação  de  um percentual  de  70%  de
participação  da  Embrapa  nos  resultados  oriundos  da  adoção  dessa
tecnologia, seguindo indicação da metodologia preconizada para redação
desse estudo.

Considerando-se  que  o  número  médio  de  Unidades  adotantes  do
sistema  foi  crescendo  ao  longo  do  tempo,  atingindo  a  totalidade  de
bibliotecas da Embrapa atendidas apenas em 1999 (no início nem todas
aderiram e  é difícil fazer esta quantificação em tempo tão passado) e que
seria  necessária  a  contratação  de  1  funcionário  por  Unidade,  caso  a



Embrapa  não  adotasse  o  Ainfo,  ou  similar,  como  ferramenta  de
gerenciamento dessas bibliotecas, temos uma significativa economia de
recursos humanos, conforme mostra a tabela a seguir:

Tabela 3.2.1.1 - Economia com recursos humanos

Considerando a economia em mão de obra pela Empresa no período
(1991-2015), sem prejuízo à execução dessas ações, o valor economizado
foi de R$ 57.212.750,25.

3.2.2. - Economias geradas pela maior eficiência na realização de
buscas e recuperação da informação pelo usuário

Estudo realizado pela consultoria McKinsey & Company (BUGIN, J.;
CORB, L.; MANYIKA, J.; NOTTEBOHM, O.; CHUI, M.; BARBAT, B. de M.; SAID,
R., 2011), indica que um usuário utilizando-se de ferramentas de busca
com  fins  acadêmicos,  encontra  seus  resultados  7  a  15  minutos  mais
rápido, do que se não utilizasse dessa ferramenta. Nesse item, tentaremos
quantificar o tempo economizado pelos usuários do Ainfo e BDPA (site que
disponibiliza publicações e base de dados a partir do Ainfo) que utilizaram



de  ferramentas  de  busca  disponíveis  nesses  sistemas,  e  cruzar  esses
dados  com  os  ganhos  médios  dessas  pessoas  ao  longo  do  tempo,
permitindo calcular qual o ganho econômico oriundo da utilização dessas
ferramentas.

A  recuperação  de  dados  do  repositório  do  Ainfo,  por  meio  de
ferramentas de busca existe desde sua criação, no entanto com diferentes
formatos. Para efeito dos cálculos dos impactos econômicos, dividiremos
todo o período de desenvolvimento em 4 fases distintas,  discriminadas
abaixo:

Fase  1  (1991  a  2001)  –  Inicialmente  as  buscas  eram  realizadas
exclusivamente  pelos  bibliotecários,  atendendo  solicitação  dos
interessados.  Posteriormente  foram  se  disponibilizando  computadores
dentro das bibliotecas, onde os usuários faziam sua própria pesquisa na
base de dados locais. 

Fase 2 (2001 a 2008) – Em uma etapa seguinte os usuário podiam
acessar as bases locais a partir de seus próprios computadores.

Fase 3 (2009 a setembro de 2012) – nessa fase a base de dados é
única, centralizada em um servidor, que dá acesso a todos os cadastrados
no sistema, tornando a busca muito mais cômoda.

Fase 4 (a partir de 2013) – busca de dados em base centralizada,
disponível  para  qualquer  usuário  da  internet,  disponibilizando  obras
completas e bases de dados àqueles que possuem acesso à rede.

Essa  divisão  tem por  objetivo  atribuir  diferentes  valores  à  variável
“tempo  médio  economizado  por  busca”,  pois  existem  diferenças
importantes entre essas 4 fases, conforme abordado nos itens seguintes.

3.2.2.1 – Cálculo para as Fases 1, 2 e 3.

Dado a atualidade da informação gerada pela McKinsey & Company, o
valor para a fases 3 será de 15 minutos, ou seja, um usuário que utilizou
desse  sistema  para  encontrar  uma  determinada  informação,  o  fez  15
minutos  mais  rápido,  do  que se  chegasse ao  mesmo resultado  sem a
utilização dessa ferramenta, ou similar. Os demais valores serão atribuídos
em função deste, dessa forma, considera-se que na fase 2 essa economia
seria 40% menor que a da fase 3 (9 minutos economizados por consulta) e
que na fase 1 o valor seria 20% da fase 3 (3 minutos economizados por
consulta).

Para cálculo do valor médio do salário anual estimado por empregado
da Embrapa,  foram recuperados dados anuais  históricos  do número de
empregados,  orçamento total  e gasto com salários  da Embrapa (dados
obtidos principalmente pelo Portal da Transparência Pública). Foi definido
um valor salarial anual por empregado, dividindo-se o valor dos gastos
com folha salarial pelo número de empregados daquele ano. Para os anos
nos quais não foram possíveis resgatar o dado de gasto com  funcionários
especificamente, este foi calculado considerando que 50% do orçamento
anual da Empresa teve essa destinação. 

Até o ano de 2012, a coluna “Buscas efetuadas com sucesso por ano”,
foi definida tendo como base o número de visitas aos sites Ainfo Consulta



e BDPA, em 2 períodos distintos, os quais foram possíveis a extração dos
dados mais confiáveis: 

 outubro de 2010 a julho de 2011 (média de 12.891 visitas / mês);
 fevereiro a setembro de 2012 (média de 7.721 visitas / mês).
O  sistema  de  controle  de  acessos,  aponta  que  a  média  de  visitas

ocorridas  nesses  2  períodos  foi  de  10.593  visitas  mensais.  Como esse
número  pode  apresentar  um  interferência  de  valor  desconhecida,  em
função das visitas de robôs de busca, consideraremos apenas 60% desse
valor, ou seja 6.356 visitas / mês. Multiplicando esse valor por 12 meses,
temos  a  média  de  visitas  anuais,  que  será  considerado  para  os  anos
constantes da Fase 3 do sistema (a partir de 2.009).

Para o intervalo  2001 a 2008 (Fase –  2),  considerou-se um número
médio  de  acessos  anuais,  definido  como  60%  do  valor  de  2012.  No
intervalo anterior, que engloba os anos de 1991 a 2000 (Fase – 1), esse
cálculo  foi  realizado  considerando-se  20%  do  número  de  acessos  em
relação ao ano de 2012.

Para  se  chegar  a  economia  de  recursos  esses  valores  foram
multiplicados, totalizando o montante economizado pelos empregados da
Embrapa em determinado ano, em função da maior agilidade destes em
encontrar determinado resultado utilizando-se do Ainfo. 

3.2.2.2 – Cálculo para a Fase 4

Em 2013 com a remodelação do site da “Base de Dados da Pesquisa
Agropecuária” (BDPA) e a disponibilização de um grande número de obras
completas nesse meio, os números de visitas cresceu significativamente.

Diferentemente daquilo  que foi  considerado nas etapas 1,  2 e 3 do
sistema,  nessa  fase  (4)  existe  uma  grande  contribuição  de  usuários
externos à Embrapa nas visitas registradas.  Dessa forma considerou-se
que o total de visitas ao site da BDPA era formado por uma parcela de
15%  de  funcionários  da  Embrapa  e  85%  de  usuários  externos.  É
importante  essa  distinção,  principalmente  quando  se  considera  a
remuneração  dessas  duas  “categorias”.  Para  efeito  desse  cálculo
considerou-se que os usuários externos ganham em média R$ 30,00 por
hora  trabalhada  (R$  4.800,00  /  mês  em  regime  de  40h  semanais),
incluindo salário e encargos.

Também foram descontados  40% dos  totais  das  visitas  registradas,
com a finalidade de diminuir a interferência das visitas de robôs de busca
sobre os números.

O restante do cálculo foi realizado igualmente às fases 1, 2 e 3.
A tabela a seguir  apresenta as economias anuais, a partir  da maior

agilidade,  proporcionada  pelo  sistema,  na  recuperação  da  informação
pelos usuários.



Tabela 3.2.2.2 - Economia a partir da maior agilidade na recuperação da
informação.

As economias geradas pela maior agilidade no acesso à informação,
por  meio  dos  diferentes  mecanismos  de  busca  e  recuperação  da
informação  disponibilizados  no  Ainfo  ao  longo  do  tempo  foi  de  R$
55.055.938,37.

Importante  ressaltar  os  ganhos recentes  dos últimos  2  anos,  que
totalizaram  mais  de  45  milhões  e  que  tornaram-se  a  maior  fonte  de
“receita”  anual  no  período  entre  todas  as  variáveis  levantadas  nesse
estudo.  Até  2013  as  “economias  com recursos  humanos”  (item 3.2.1)
sempre  foram  as  que  obtiveram  maior  retorno,  no  entanto  com  o
significativo  aumento  de  visitas  ao  site  da  BDPA  (que  abriga  as
informações  do  Ainfo),  isso  foi  superado  em  2013,  crescendo
exponencialmente em 2014 e mantendo-se, em menor patamar, em 2015.

Outro fator de extrema relevância é que todos os cálculos realizadas
nesse estudo referem-se a variáveis quantificáveis, não se considerando
outras variáveis que talvez tenham papel até mais importante, como por



exemplo,  a  facilitação  (democratização)  de  acesso  ao  conhecimento  e
todas as consequências advindas disso.

3.2.3.- Controle sobre patrimônio físico

Um dos avanços importantes na utilização de um sistema
informatizado para gerenciamento de bibliotecas, é o maior controle sobre
suas obras, diminuindo eventuais perdas e a depauperação do acervo
literário da Empresa.

Não existem dados oficiais a respeito da quantidade de publicações
que somem anualmente nas bibliotecas brasileiras, dificultando a
definição de um índice razoável para extrapolação à realidade da
Embrapa.

Em algumas publicações encontram-se dados a respeito de
situações específicas de algumas bibliotecas, conforme a tabela abaixo:

Tabela 3.2.3.1 - Índices de extravio de obras por ano.

Baseado nos índices apresentados na tabela, atribui-se que com a
adoção do sistema Ainfo na Embrapa, este índice poderia ser estimado em
torno de 2,0%.

A tabela a seguir estima o valor economizado pela empresa,
considerando:

 a adoção plena do Ainfo a partir de 1994;
 um aumento anual de 5% até o ano de 2012 (valor base do primeiro

ano de redação do relatório) do acervo físico da Embrapa. No ano de
2015 o acervo é de aproximadamente 961.500 exemplares.

 valor unitário de R$ 15,00 por item do patrimônio físico da empresa,
constituído de livros, revistas, CD's e outros.

 participação  de  70%  da  Embrapa  sobre  os  retornos  financeiros
contabilizados.



Tabela  3.2.3.2  -  Economia  resultante  da  diminuição  de  perdas  de
publicações, a partir da utilização do Sistema Ainfo

Observa-se  que no período 1994-2015, a economia com a
diminuição de obras perdidas, foi de R$ 2.299.933,89.

3.2.4. - Economia com mão-de-obra de suporte ao sistema

Em sua última versão, o Ainfo centraliza a base de dados em servidor
localizado  na  Embrapa  Informática  Agropecuária  e  toda  parte  de
manutenção do sistema fica a cargo dessa unidade. Comparando-se com
versões  anteriores  a  esta,  que  possuíam  bases  de  dados  locais,  a
manutenção ficava sob responsabilidade tanto  da  Embrapa Informática
Agropecuária,  quanto  de  ao  menos  1  funcionário  das  outras  unidades
utilizadoras do sistema.

Considerando  que  cada  uma  dessas  outras  unidades  citadas
dispusessem de 1  empregado,  para  exercer  atividades relacionadas  ao
Ainfo,  e  que  estes  empregados  dedicassem  5%  de  seu  tempo  nessa
atividade, temos uma economia significativa em razão da diminuição de
mão de obra para manutenção do sistema.



A tabela abaixo demonstra os cálculos citados.

Tabela 3.2.4.1 -  Economia com manutenção do sistema, originada da
centralização da base de dados em servidor

Analisando  a tabela, observa-se que houve uma economia de
aproximadamente  R$  1.499.803,47, oriunda da diminuição de mão  de
obra para manutenção do sistema.

3.2.5. - Diminuição da utilização de papel sulfite

A redução do uso de papel em alguns processos rotineiros das
bibliotecas, além de seu impacto ambiental (detalhado no item 5.2),
trouxeram efeitos, ainda que pequenos, sobre a redução de custos para
aquisição desse material.

Processos como a (1) a eliminação de arquivos de fichas catalográficas,
(2) a substituição da impressão de comunicados, boletins e outros, por
documentos em formato digital, (3) a substituição dos cadernos de
inventário físico, por meio da utilização de leitores de códigos de barra e
(4) a diminuição do tamanho dos recibos de empréstimo, foram
responsáveis por uma diminuição de aproximadamente R$ 35.000, no
período analisado.

Os cálculos para aferição desses valores, encontram-se nas tabelas
abaixo. Como dados básicos, foram considerados:

 44 bibliotecas na Embrapa;
 Preço de uma folha de sulfite = R$ 0,032;
 Preço de uma folha de cartolina = R$ 0,314;
 Dias úteis no ano = 200;
 70% de participação da Embrapa.



Foram economizados R$ 35.530,13 em papel, oriundas de diferentes
ações. Apesar do valor econômico pouco significativo, esse impacto tem
um forte “apelo” ambiental, principalmente no que se refere à economia
de recursos naturais.

3.2.6. Integração dos ganhos oriundos da adoção do Ainfo

Sistemas informatizados geram grande impacto sobre a eficiência do
trabalho,  diminuindo  a  necessidade  de  mão  de  obra  envolvida  na
realização de determinada atividade. No caso do Ainfo, a manutenção de 1
ou  2  bibliotecários  por  Unidade,  sem  a  necessidade  de  contratação
adicional de mais profissionais, redundou num grande impacto econômico,
responsável por aproximadamente 49% de todas as economias levantadas
nesse estudo.



Outra fonte  de ganhos significativos,  refere-se a maior  agilidade na
recuperação da informação, destacando-se o período 2014-2015, quando
foram realizadas ações que permitiram maior visibilidade aos conteúdos
acessados  pela  BDPA,  principalmente  a  possibilidade  do  usuário  baixar
conteúdo dessa  base,  a  partir  de  buscas pelo  Portal  da Embrapa.  Isso
acarretou num grande aumento do número de visitas ao site, com reflexos
diretos nos retornos financeiros gerados por essa variável. Nesses 2 anos
o retorno calculado foi superior e 55 milhões, ou seja, 47% de todos os
ganhos  durante  todo  o  período  (25  anos)  e  para  todas  as  variáveis
consideradas nesse estudo.
 
Tabela 3.2.6.1. - Economias, ano a ano, geradas pela utilização do Ainfo.

No total foram economizados R$ 116.103.956,12, considerando toda a
série  histórica  de  utilização  dessa  ferramenta. A  tendência  para  os
próximos anos é que a “maior agilidade na recuperação da informação”,
suplante  todas  as  demais  variáveis,  dando  mostra  da  importância  da
disponibilização de informação de qualidade na internet.

3.3. – Fonte de dados

Foram entrevistados empregados da Embrapa de diferentes
unidades descentralizadas, envolvidas, ou que em algum momento se
envolveram, no processo de criação, desenvolvimento e utilização do
sistema.

Para  levantamento  de  dados  administrativos,  contou-se  com  o
auxílio de empregados da área administrativa, a citar os setores de Gestão
de Pessoas e Gestão Orçamentária e Finanças.



Tabela 3.3.1 – Número de consultas realizadas por município

Municípios Estado Número de empregados
entrevistados

Macapá AP 1
Dourados MS 1
Petrolina PE 1
Colombo PR 1
Londrina PR 1
Passo Fundo RS 2
Bento Gonçalves RS 1
Campinas SP 7
Jaguariúna SP 1
São Carlos SP 2
Total 18

* Tabela modificada de seu formato original, para adequação de conteúdo

4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS

4.1.- Avaliação dos Impactos

Tendo  em vista que a tecnologia ora analisada não se constitui um
produto / serviço necessariamente agrícola, embora seja utilizada até o
momento com essa finalidade, entende-se  que a análise por meio do
Ambitec não seja a mais recomendável.

De toda forma, por se tratar de ferramenta de apoio ao usuário, o Ainfo
torna-se um potencializador de resultados concretos –  sejam agrícolas,
sociais, ou econômicos –, na medida em que municia os tomadores de
decisão com informações úteis,  organizadas, de forma rápida. Por esse
olhar consegue-se mensurar alguns resultados, em sua maioria indiretos,
para as variáveis constantes do questionário do Ambitec.

A Unidade utilizou a metodologia
AMBITEC-Social? 

Sim (x) Não  (  )

Tabela 4.1.1 - Impactos sociais – aspecto emprego

Indicadores Se
aplica

(Sim/Nã
o)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Geral

Capacitação Sim 3,4 3,15
Oportunidade de emprego local
qualificado

Sim 0,05 0,05

Oferta de emprego e condição do
trabalhador

Sim 0,05 0,05

Qualidade do emprego Não
* Tipo 1 – Modificado – refere-se aos empregados da Embrapa entrevistados

Sendo o Ainfo um sistema  informatizado, é necessário que seus
usuários tenham que aprender a operá-lo. Os entrevistados citaram que
para essa atividade, foram necessárias principalmente capacitações locais



de curta  duração, em nível básico. As outras duas variáveis levantadas, a
oportunidade  de  emprego  local  qualificado  e  a  oferta  de  emprego
temporário, tiveram um menor peso no entendimento dos entrevistados,
pois ficam restritas ao ambiente das bibliotecas e são majoritariamente
ocupados por estagiários.

Tabela 4.1.2 - Impactos sociais – aspecto saúde

Indicadores Se
aplica

(Sim/Nã
o)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Geral

Saúde ambiental e pessoal Não
Segurança e saúde ocupacional Sim -0,20 -0,20
Segurança alimentar Não
* Tipo 1 – Modificado – refere-se aos empregados da Embrapa entrevistados

A necessidade de se passar a maior  parte do tempo executando
atividades  num  sistema  informatizado,  trouxe  um  aumento  nos  riscos
inerentes a postura, digitação, “radiação” de monitores, entre outros. 

Tabela 4.1.3 - Impactos sociais – aspecto gestão e administração
Indicadores Se

aplica
(Sim/Nã

o)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Geral

Dedicação e perfil do responsável Não
Condição de comercialização Não
Reciclagem de resíduos Não
Relacionamento institucional Sim 3,77 3,77
Tipo 1 – Modificado – refere-se aos empregados da Embrapa entrevistados

Atualmente o Ainfo configura-se como um sistema de armazenamento,
organização e disponibilização de informações, instalado e em pleno uso,
em todas as bibliotecas do Sistema Embrapa de Bibliotecas (SEB), além de
parceiros  externos. Para que esse resultado fosse alcançado, foi
necessário uma grande integração entre essas bibliotecas e a equipe
técnica de desenvolvimento do sistema, conseguida primordialmente por
meio de associação / cooperação de todos os envolvidos no processo,
durante anos de trabalho conjunto.

Ressalta-se que o sistema trabalha na interseção do conhecimento
entre áreas distintas, como a informática e a biblioteconomia, fato esse
que gera a necessidade constante de utilização de assistência técnica
para correções / atualizações do sistema informatizado.

A capacitação de profissionais tanto para o desenvolvimento do
Ainfo, quanto para sua utilização, redundou num aumento de empregos
especializados dentro da Empresa.

Esses três aspectos – associativismo / cooperativismo, utilização de
assistência técnica e empregados especializados –, foram vistos pelos
entrevistados como de maior impacto no relacionamento institucional.



Para os demais indicadores de gestão e administração – dedicação e
perfil do responsável, condição de comercialização e reciclagem de
resíduos – os entrevistados não reconheceram qualquer impacto.

4.2.- Análise dos Resultados

Ressalta-se que em razão do Ainfo ser uma ferramenta de apoio à
pesquisa / extensão, não se constituindo num meio de produção em si,
seus impactos são quase que totalmente indiretos, tornando difícil sua
quantificação pela metodologia do Ambitec.

De toda forma, os entrevistados encontraram algumas correlações
diretas, as quais foram estabelecidas notas, segundo a metodologia, mas
que geraram um índice de impacto social pequeno, porém positivo.

Tabela 4.2.1. – Índice de impacto gerado pelo Ambitec – Social.
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral

0,52 0,52

4.3. – Fonte de dados

Para a avaliação dos impactos sociais  do  sistema  Ainfo, foram
entrevistadas 12 pessoas, todas com algum vínculo, presente ou passado,
com as bibliotecas das seguintes unidades descentralizadas da Embrapa:
Amapá (AP), Florestas (PR), Informática Agropecuária (SP), Instrumentação
(SP),  Gestão Territorial  (SP), Meio Ambiente  (SP), Monitoramento por
Satélite (SP), Pecuária Sudeste (SP), Trigo (RS) e Uva e Vinho (RS).
Tabela 4.3.1 – Número de consultas realizadas por município

Municípios Estado Número de empregados
entrevistados

Macapá AP 1
Dourados MS 1
Petrolina PE 1
Colombo PR 1
Londrina PR 1
Bento Gonçalves RS 1
Passo Fundo RS 2
Campinas SP 4
Jaguariúna SP 1
São Carlos SP 2
Total 15

* Tabela modificada de seu formato original, para adequação de conteúdo



5.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

5.1.- Avaliação dos impactos ambientais

Para  mensuração  dos  impactos  ambientais,  foi  utilizada  a
metodologia do Ambitec . Mais uma vez, foram poucas as variáveis que os
entrevistados conseguiram correlacionar com a tecnologia analisada nesse
trabalho.
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC? Sim (x) Não  (  )

5.1.1.- Alcance da Tecnologia

A versão atual do Ainfo é utilizada por todas as bibliotecas das
unidades centrais e descentralizadas da Embrapa  e  alguns  parceiros
externos. Versões anteriores do sistema foram liberadas, mediante
disponibilização de login e senha a usuários de todo o país que tivessem
interesse no software.

Como a função do sistema é de armazenar, organizar e disponibilizar
a informação ao usuário, é difícil imaginar qual o alcance que aquela
informação pode atingir. Como exemplo podemos citar informações
pedidas por uma unidade da Embrapa em Campinas, que foram utilizadas
dentro de um projeto de cunho internacional. Não é possível delimitar o
alcance da informação, ela pode estar difusa em vários lugares de
diversas formas. Portanto imagina-se que o sistema dê apoio a ações em
todo o mundo.

5.1.2.- Eficiência Tecnológica

Tabela 5.1.2.1 - Eficiência Tecnológica
Indicadores Se

aplica
(Sim/Nã

o)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Geral

Uso de agroquímicos/insumos químicos
e ou materiais

Não

Uso de energia Sim - 1,62 -1,50
Uso de recursos naturais Sim 0,12 0,10

* Tipo 1 – Modificado – refere-se aos empregados da Embrapa entrevistados

A utilização cada mais intensiva de computadores pelos
desenvolvedores,  bibliotecários e usuários, aumentou sobremaneira a
eficiência do sistema, no entanto a necessidade de energia tornou-se
indispensável, segundo  a opinião dos entrevistados.

Por outro lado a diminuição do uso de papel é percebida como fator
de impacto positivo nessa análise, conforme comentado no item 3.2.5. e
reiterado no próximo tópico.



5.1.3.- Conservação Ambiental

Tabela 5.1.3.1 – Conservação Ambiental para AMBITEC Agro
Indicadores Se

aplica
(Sim/Nã

o)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Geral

Atmosfera Sim 0,08 0,08
Capacidade produtiva do solo Não
Água Não
Biodiversidade Não

* Tipo 1 – Modificado – refere-se aos empregados da Embrapa entrevistados

A utilização cada vez menor de papel nos processos das bibliotecas,
poupou recursos naturais necessários à sua fabricação. No entendimento
dos entrevistados a redução foi muito significativa, no entanto não havia
uma ciência do quanto foi economizado.

Dessa maneira, o grupo responsável pela elaboração desse relatório,
levantou alguns dados, tentando estimar a economia de materiais e
recursos.

Emissão     de     CO2

Segundo dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do Paraná, para cada folha de sulfite produzida são emitidos
0,0025 Kg de CO2. Considerando que as melhorias implantadas no sistema
a partir de 2009 economizaram aproximadamente 430.000 folhas, tem-se
que 1.075 Kg de CO2 deixaram de ser despejados na atmosfera.
Água

Dados adaptados de Wuppertal (2008), citado por COSTA NETO, P.L.O.;
VENDRAMETTO, O; OLIVEIRA NETO, G.C.; GNIDARXIC, P.J.,  indicam   que
para a fabricação de uma folha de sulfite são necessários 0,05 L de água.
Considerando que as melhorias implantadas no sistema a partir de 2009
economizaram 433.000 folhas, tem-se que aproximadamente 21.500 L de
água deixaram de ser utilizados para essa finalidade.
Árvores

Segundo dados de BISCALCHIN,  D.C.;  MOURA,  F.L.;  PÓVOA,  M.G.;
FENIMAN, P., para cada folha de sulfite produzida são necessários 0,00012
árvores. Considerando que as melhorias implantadas no sistema a partir
de 2009 economizaram 433.000 folhas, tem-se que 51 árvores deixaram
de ser derrubadas.

5.2. - Índice de Impacto Ambiental

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral
- 0,17 - 0,17

Sendo o Ainfo um um sistema informatizado de apoio ao usuário, não
se configurando como uma metodologia, ou um meio de produção, fica
dificultada a identificação pelos entrevistados de suas interferências nas
variáveis constantes do Ambitec.



Dessa forma foram citados apenas dois  aspectos relativos aos
impactos do Ainfo:

 aumento do consumo de eletricidade, em função de sua utilização
por meio de computadores;

 diminuição em gases do efeito estufa, originários da menor
utilização de papel nos processos atuais;

Considerando apenas os resultados da metodologia, observa-se que a
ferramenta tem um impacto minimamente negativo, originário do
aumento de gasto em energia elétrica, necessária para o funcionamento
de computadores.

Foram realizadas outras quantificações, oriundas da menor utilização
de papel nos processos atuais das bibliotecas da Embrapa. Esses
resultados mostram uma economia de aproximadamente  370.000  folhas
de papel sulfite, que pelo fato  de não terem sido utilizados, geraram as
seguintes economias:

 1075 Kg CO2;

 21.500 L água;
 51 árvores.

 
5.3. – Fonte de dados

Respondendo ao questionário do Ambitec, entrevistou-se 15
empregados da Embrapa vinculados, ou que já foram vinculados, às
bibliotecas de suas unidades e que conhecem o Ainfo.

Para quantificação dos resultados gerados pela economia de papel,
foram pesquisadas fontes diversas em textos disponíveis na internet.

Tabela 5.3.1 – Número de consultas realizadas por município

Municípios Estado Número de empregados
entrevistados

Macapá AP 1
Dourados MS 1
Petrolina PE 1
Colombo PR 1
Londrina PR 1
Bento Gonçalves RS 1
Passo Fundo RS 2
Campinas SP 4
Jaguariúna SP 1
São Carlos SP 2
Total 15

* Tabela modificada de seu formato original, para adequação de conteúdo



6.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE CONHECIMENTO,
CAPACITAÇÃO E POLÍTICO-INSTITUCIONAL

As avaliações em questão foram melhor debatidas com os
entrevistados, tendo em vista o fato de avaliarmos os impactos de uma
ferramenta de armazenamento, organização e disponibilização de
informações / conhecimento.

6.1.- Impactos sobre o Conhecimento

Tabela 6.1.1 - Impacto sobre o Conhecimento
Indicadores Média

Nível de geração de novos conhecimentos 2,47
Grau de inovação das novas técnicas e métodos gerados 2,47
Nível de intercâmbio de conhecimento 2,60
Diversidade dos conhecimentos aprendidos 2,07
Artigos técnico-científicos publicados em periódicos indexados 1,20
Teses desenvolvidas a partir da tecnologia 0,80
MÉDIA GERAL 1,93

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%.

Serão debatidos sucintamente cada tópico abordado nessa
avaliação, apresentando os motivos pelos quais os entrevistados
atribuíram suas notas.

 Nível de geração de novos conhecimentos
Diversas ferramentas e modos de trabalho foram utilizados durante

todo o desenvolvimento da ferramenta, iniciado em 1991. Os novos
conhecimentos citados, abrangem tanto a equipe técnica de informática,
quanto os usuários mais intensivos (bibliotecários).

 Grau de Inovação de Novas Técnicas e Métodos
Do início dos trabalhos de desenvolvimento do software até hoje,

passaram-se mais de duas décadas. Nesse intervalo viveu-se (e vive-se)
uma época de intensa atividade no setor de informática, com a
apresentação de novas tecnologias em períodos relativamente curtos.
Para não tornar-se rapidamente obsoleto, o sistema passou por diversas
atualizações e mudanças, por meio de suas diversas versões.

 Nível de Intercâmbio de Conhecimento
Atualmente o Ainfo trabalha em ambiente web, disponibilizando de

forma rápida aos usuários o resultado de suas pesquisas. 

 Diversidade dos Conhecimentos Aprendidos
 Para seu desenvolvimento sempre foi necessário o trabalho em

conjunto das equipes de informática e de bibliotecários.



 Artigos técnico-científicos publicados em periódicos
indexados / Teses desenvolvidas a partir da tecnologia

As diferentes versões do Ainfo sempre focaram no desenvolvimento de
uma ferramenta gerencial de suporte aos usuários que necessitem de
informações científicas. A publicação de artigos e teses não é sua
finalidade principal.

Numa análise conjunta de todas as variáveis debatidas sobre
conhecimento, observa-se que a média geral das notas atribuídas foi de
1,93, valor bastante significativo, visto que aproxima-se da maior nota
possível (3,0) e fica muito distante da menor nota possível (-3,0). Ressalta-
se que a maior parte das notas atribuídas pelos entrevistados tiveram
valores positivos e que não houveram valores negativos.

6.2.- Impactos sobre Capacitação

Tabela 6.2.1 - Impacto sobre Capacitação
Indicadores Média

Capacidade de se relacionar com o ambiente externo 2,33
Capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias 1,87
Capacidade de compartilhar equipamentos e instalações 2,07
Capacidade de socializar o conhecimento gerado 2,33
Capacidade de trocar informações e dados codificados 2,33
Capacitação da equipe técnica 2,20
Capacitação de pessoas externas 1,53
MÉDIA GERAL 2,10

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%.

Do mesmo modo que o item anterior, serão abordados sucintamente
as notas atribuídas a cada tópico pelos entrevistados.

 Capacidade de se relacionar com o ambiente externo
As pesquisas no Ainfo são realizadas em ambiente web, ou seja, as

informações ficam disponíveis on line aos interessados. A partir de seu
repositório de informações, o Ainfo permitiu a criação de outros sites de
acesso ao conhecimento, mais focados em seus respectivos públicos-alvo,
casos da Infoteca-e (www.infoteca.cnptia.embrapa.br), do Sabiia
(www.sabiia.cnptia.embrapa.br) e do Alice (www.alice.cnptia.embrapa.br).

Apenas um dos entrevistados atribuiu nota negativa a esse critério,
motivado pela não adoção do “Protocolo Z39.50” pelo Ainfo, o que diminui
a interação do Ainfo com sistemas similares.

 Capacidade de formar redes e estabelecer parcerias
O Ainfo é o software de gerenciamento de bibliotecas da Embrapa e

está presente em todas as suas unidades, além de outras instituições.

http://www.alice.cnptia.embrapa.br/
http://www.sabiia.cnptia.embrapa.br/
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/


 Capacidade de compartilhar equipamentos e instalações
As informações do sistema estão armazenas em servidor centralizado e

são disponibilizadas conforme demanda do usuário.

 Capacidade de socializar o conhecimento gerado
As informações do Ainfo estão disponibilizadas a todos os empregados

e colaboradores da Embrapa via web. Atualmente o Ainfo possui mais de 1
milhão de documentos indexados disponíveis para consulta. 

Ressalta-se também que os  sites derivados do Ainfo (Alice,  BDPA e
Infoteca-e), disponibilizam informações a qualquer usuário web em
qualquer parte do mundo.

 Capacidade de trocar informações e dados codificados
Para organizar as informações do sistema, necessita-se atender as

exigências de regras e normas validadas por instituições de referência
mundial na área. 

Outro ponto refere-se ao site Sabiia, definido como um sistema aberto
e integrado de informação, que compartilha sua base com outras bases, e
vice versa, sendo a codificação  dos dados imprescindível para que isso
torne-se possível. 

 Capacitação da equipe técnica
O processo de evolução do software é coordenado por um grupo de

especialistas da área de biblioteconomia e informação denominado
Comissão Permanente para o AINFO (CP-AINFO). Além da coordenação dos
trabalhos, esse grupo define, valida as implementações, colabora com os
testes no software, estabelece o programa de capacitação aos usuários,
cria as normas e orienta o preenchimento correto das bases de dados,
com o propósito de aprimorar a qualidade da informação cadastrada.

 Capacitação de pessoas externas
O Ainfo pode ser visto como um meio, um apoio, para capacitação das

pessoas. Não é sua finalidade capacitar, mas sim auxiliar aqueles que
capacitarão.

A média geral das notas atribuídas por todos os entrevistados foi de
2,10, valor relevante considerando-se que a maior nota possível é 3,00.



6.3. - Impactos Político-institucional

Tabela 6.3.1 - Impacto Político-institucional
Indicadores Média

Mudanças organizacionais e no marco institucional 2,33
Mudanças na orientação de políticas públicas 0,53
Relações de cooperação público-privada 0,60
Melhora da imagem da instituição 2,00
Capacidade de captar recursos 0,53
Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes 1,93
Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade 1,73
MÉDIA GERAL 1,38

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%.

Como nos tópicos anteriores, serão feitos comentários a respeito de
cada variável considerada para aferição dos impactos político-
institucionais.

 Mudanças organizacionais e no marco institucional
Além do controle centralizado sobre o acervo bibliográfico da empresa,

sua organização e disponibilização, o sistema propicia  o monitoramento
de todas as metas de publicações da Embrapa (Serie Embrapa, artigos de
divulgação, artigo em periódico indexado, boletim, capítulo em livro,
circular técnica, comunicado técnico ou recomendações técnicas,
documentos, folder, folheto ou cartilha, monitoramento ou zoneamento,
nota técnica, organização ou edição de livros, orientação de tese de pós
graduação, programa de rádio, resumo em anais de congresso, sistemas
de produção, software, vídeo ou DVD).

A interoperabilidade com outros sistemas da empresa, como o Integro,
por exemplo, agilizam processos por meio da racionalização das rotinas de
trabalho.

 Mudança na orientação de políticas públicas
Como sistema de apoio o Ainfo se configura como um meio e não um

fim. Mudanças de políticas podem ser feitas utilizando-se do sistema, mas
ele, por si só, não é um agente de mudanças dessa natureza.

 Relações de cooperação público-privada
O desenvolvimento dessa ferramenta está primeiramente condicionado

ao atendimento das exigências da Embrapa e caso haja interesse da parte
de outras instituições, esses pedidos são analisados. 

Versões anteriores do sistema já foram disponibilizadas gratuitamente
para o público em geral, aí incluídos agentes da iniciativa privada. 

 Melhora da imagem institucional
Naquilo em que o sistema se propõe a fazer observam-se ótimos

resultados. Uma empresa de pesquisa deve ter controle sobre seu acervo



literário e ser rápida o suficiente para recuperar essas informações quando
demandada. Isso é observado por outras empresas, que rotineiramente
solicitam a disponibilização desse software.

 Capacidade de captar recursos
Sua  enorme  base  de  dados  organizada,  ou  apenas  o  sistema  para

gerenciamento  de  bibliotecas,  configuram-se  como ativos  da  Embrapa,
passíveis de trocas financeiras, ou não, de acordo com as diretrizes da
empresa. 

 Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes
O sistema trabalha na interseção dos conhecimentos das áreas de

informática e biblioteconomia. As equipes responsáveis pelo
desenvolvimento do Ainfo trabalham conjuntamente, cada qual em sua
especialidade, complementado-se.

 
 Adoção de novos métodos de gestão da qualidade
Mais uma vez cita-se o Ainfo como uma ferramenta meio e não como

um fim. A adoção de novos métodos de gestão e qualidade podem ser
conseguidos utilizando-se da ferramenta, mas ela não é capaz de fazer tal
gestão. Como resultado de sua utilização podemos citar a definição e
otimização de processos da biblioteca, bem como a economia de recursos
naturais pela diminuição do uso de papel.

O valor da média de todos os quesitos respondidos nas entrevistas foi
de 1,38. Observa-se que alguns itens, onde foram atribuídas notas
menores possuem uma abrangência muito maior que aquela pretendida
com o desenvolvimento de um sistema informatizado para gerenciamento
de bibliotecas.

Apesar disso, todo impacto atribuído ao sistema pelos usuários foi
positivo, ou nulo, nunca negativo.

6.4. Análise Agregada dos Impactos sobre o Conhecimento,
Capacitação e Político-institucionais

Tabela 6.4.1 – Médias dos indicadores
Indicadores Média

Impacto sobre conhecimento 1,93
Impacto sobre capacitação 2,10
Impacto político-institucional 1,38
MÉDIA GERAL 1,80

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 média geral de 1,80 em relação aos impactos sobre o
conhecimento, capacitação e político-institucional, reflete a boa imagem e
importante função que o sistema desempenha nas bibliotecas da Embrapa



e seu relacionamento com agentes externos, seja pela configuração de
novas parcerias, seja pelo ato de operar em ambiente web.

6.5. – Fonte de dados

Nessa avaliação, foram entrevistados 12  profissionais que
trabalham, ou trabalharam, diretamente com o sistema Ainfo, todos
empregados na Embrapa. Duas pessoas participam da Comissão
Permanente do Ainfo, sendo uma delas seu presidente.

Todas as pessoas executam funções nas bibliotecas de suas
respectivas unidades, sendo elas: Amapá (AP), Florestas (PR), Soja (PR),
Uva  e  Vinho  (RS),  Trigo  (RS),  Informática  Agropecuária  (SP)  (2
entrevistados),  Monitoramento  por  Satélite  (SP),  Gestão  Territorial  (SP),
Meio Ambiente (SP), Instrumentação (SP) e Pecuária Sudeste (SP).
Tabela 6.5.1 – Número de consultas realizadas por município

Municípios Estado Número de empregados
entrevistados

Macapá AP 1
Dourados MS 1
Petrolina PE 1
Colombo PR 1
Londrina PR 1
Bento Gonçalves RS 1
Passo Fundo RS 2
Campinas SP 4
Jaguariúna SP 1
São Carlos SP 2
Total 13

* Tabela modificada de seu formato original, para adequação de conteúdo

7.- AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS
GERADOS

Os maiores impactos percebidos pelos entrevistados foram aqueles
sobre o conhecimento, capacitação e político-institucional, considerando,
entre outras hipóteses, que o Ainfo é uma ferramenta de gestão do
conhecimento, desenvolvida desde seu início (há 25 anos) dentro da
Embrapa, com a participação de vários de seus empregados. Além disso, o
repositório de informações gerido por essa ferramenta, revela grande
importância institucional, visto que a empresa possui total independência
sobre seu acervo literário.

A construção de alguns sites de disponibilização de informação
gratuita, oriundas do repositório do Ainfo, levam o conhecimento científico
gerado durante toda a história da empresa para o mundo e diminui a
“distância” física e temporal entre esse conhecimento e o usuário, tendo
implicações econômicas de difícil mensuração, mas muito significativas.

A necessária capacitação dos empregados que trabalham
diretamente na operacionalização do sistema e o aumento da eficiência
nas rotinas de trabalho desses profissionais, também podem ser citadas



como importantes fontes de impactos econômicos significativos à
empresa.

A variante econômica também apresentou significativa importância,
na medida em que os 5 itens avaliados pela equipe, geraram economias
superiores a 116 milhões de reais, como observado na tabela abaixo.

Tabela 7.1 – Economias geradas pela utilização do Ainfo

Evento Valor Economizado (R$)

Economia com recursos humanos R$ 57.212.750,25

Maior agilidade na recuperação da informação R$ 55.055.938,37

Controle sobreo patrimônio físico R$ 2.299.933,89

Otimização de mão-de-obra de suporte R$ 1.499.803,47

Diminuição da utilização de papel sulfite R$ 35.530,13

TOTAL R$ 116.103.956,12
Fonte: Autoria própria (2015).

A  análise dos impactos sociais e ambientais foram pouco
significativas, visto que nem  sempre  as  variáveis  consideradas  na
metodologia Ambitec se aplicavam ao software.

8. CUSTOS E RENTABILIDADE DA TECNOLOGIA

8.1. -  Custos  com  mão  de  obra  para  desenvolvimento  e
manutenção do sistema

Para   cálculo  dos  custos  com  mão  de  obra  incorridos  no
desenvolvimento desse sistema, foi considerada a dedicação (% do tempo
dedicado  exclusivamente  àquela  atividade)  dos  funcionários  que  nele
trabalharam  de  1991  até  hoje.  Em  primeiro  lugar  foi  considerada
exclusivamente  a  dedicação  de  funcionários  e  estagiários  da  Embrapa
Informática  Agropecuária.  Para  cálculo  do  valor  do  pagamento  de
estagiários que auxiliaram no desenvolvimento do sistema, considerou-se
que estes ganham 15% do valor  de um funcionário e que ao longo do
tempo foram alocados 3 estagiários / ano para a execução desse trabalho.

Funcionários externos à Unidade que auxiliaram em operações de
desenvolvimento  da  ferramenta,  instalação  de  novas  versões,
manutenções, entre outros,  também foram considerados.  Para estes foi
considerado  um valor  constante  para  cada  fase  do  sistema  (ver  item
3.2.2), conforme demonstrado abaixo:

 nas fases 1 e 2, onde o acesso a informação era feito a partir de
bases locais, havia a necessidade de uma maior dedicação por parte
de funcionários para a execução das atividades citadas, dessa forma
considerou-se  que  um  total  de  4  funcionários  externos  eram
envolvidos  nessas  operações  (são  diversos  funcionários  com
dedicação não exclusiva, que quando somados equivalem ao valor
de 4);



  nas fases 3 e 4, com a centralização da informação em base única,
esses  esforços  foram  reduzidos  consideravelmente,  havendo  a
necessidade  atualmente  de  1  funcionário,  externo  à  Embrapa
Informática Agropecuária, para a execução dessas atividades.

Considerou-se  também  que  os  Comitês  “consumiram”  o  tempo
integral  de  2  empregados  por  ano  (na  verdade  esse  tipo  de  trabalho
consome um pequeno percentual de tempo de vários empregados). 

Para  cálculo  do  valor  médio  do  salário  anual  estimado  por
empregado da Embrapa, foram recuperados dados anuais  históricos  do
número  de  empregados,  orçamento  total  e  gasto  com  salários  da
Embrapa.  Todos  os  dados  foram  trazidos  a  Valor  Presente  Líquido,
utilizando-se o IGPD-I como fator de atualização financeira. Foi definido um
valor salarial anual por empregado, dividindo-se o valor dos gastos com
folha salarial pelo número de empregados daquele ano. Para os anos nos
quais  não foram possíveis  resgatar  o dado de gasto com  funcionários
especificamente, este foi calculado considerando que 50% do orçamento
anual da Empresa teve essa destinação.

A  tabela  a  seguir  apresenta  os  valores  anuais  estimados  com
pagamento  de  salários  e  a  dedicação  de  empregados  da  Empresa  no
desenvolvimento desse sistema.



Tabela 8.1.1– Custos com mão de obra para desenvolvimento do sistema

Somando a dedicação de funcionário internos e externos à Embrapa
Informática  Agropecuária  para  o  desenvolvimento  do  sistema  Ainfo,
estima-se um valor de R$ 17.121.475,13 nos 25 de existência do software.

8.2. -  Custos de “Pesquisa e Desenvolvimento”

Em relação aos “Custeios da Pesquisa”, pela análise contemplar uma
série de 25 anos, é difícil ter acesso a tudo aquilo que foi alocado para
essa rubrica, dessa forma considerar-se-á que anualmente foram alocados
R$ 15.000 por Unidade adotante do sistema, como forma de atender os
custeios  de  projeto  e  principalmente  aquisição  de  maquinário  e
infraestrutura (computadores, servidores, etc) para operação do mesmo.
Nos  dois  primeiros  considerou-se  que foram gastos  R$  100.000 anuais
para desenvolvimento da primeira versão. Esses valores foram utilizados
no estudo apresentado em 2013, sendo atualizados pelo IGPD-I em 2015.



Tabela 8.2.1– Custeio de pesquisa e desenvolvimento

Período Número de Centros da
Embrapa adotantes Valor Total – Custos P&D

1991 1 R$ 114.862,24
1992 1 R$ 114.862,24
1993 5 R$ 86.146,68
1994 5 R$ 86.146,68
1995 10 R$ 172.293,37
1996 10 R$ 172.293,37
1997 15 R$ 258.440,05
1998 15 R$ 258.440,05
1999 39 R$ 671.944,13
2000 39 R$ 671.944,13
2001 39 R$ 671.944,13
2002 39 R$ 671.944,13
2003 39 R$ 671.944,13
2004 39 R$ 671.944,13
2005 39 R$ 671.944,13
2006 40 R$ 689.173,46
2007 40 R$ 689.173,46
2008 40 R$ 689.173,46
2009 43 R$ 740.861,47
2010 43 R$ 740.861,47
2011 44 R$ 758.090,81
2012 44 R$ 758.090,81
2013 44 R$ 758.090,81
2014 44 R$ 758.090,81
2015 44 R$ 758.090,81

TOTAL R$ 13.306.790,97
Fonte: Autoria própria (2015)

Partindo-se dessas premissas estima-se que os gastos com “Custeio da
Pesquisa” somaram R$ 13.306.790,97 de 1991 até o final de 2015.

8.3. - Custos  administrativos,  depreciação  de  capital  e
transferência de tecnologia

Tanto para “Custos de Administração”,  quanto para “Depreciação de
Capital”,  foram  utilizados  dados  da  Embrapa  Informática  Agropecuária
presentes no Sistema Integrado de Administração Finaceira (Siafi). 

Esses valores foram divididos (rateados) pela razão entre o número de
funcionários  da Embrapa Informática  Agropecuária  que participaram de
atividades  inerentes  ao  sistema,  sobre  o  número  total  de  funcionários
desse Centro em cada ano.

No  cálculo  dos  custos  com  “Transferência  de  Tecnologia”,  pela
dificuldade em se resgatar dados de toda a série histórica de 25 anos do
sistema,  considerou-se  gastos  da  ordem  de  R$  3.636,35  anuais  (R$
3.000,00 na base de 2012 , corrigidos pelo IGPD-I) até o ano de 2010. No



período  de  2011  a  2015,  foram considerados  gastos  provenientes  das
assinaturas  de  “Convênios  de  Cooperação  Técnica”,  assinados  com  o
propósito de transferir essa tecnologia a outras instituições.

Tabela 8.3.1– Custos anuais de administração, depreciação de capital e
transferência de tecnologia

Período Depreciação de
Capital

Custos de
Administração

Custos de
Transferência
Tecnológica

TOTAL

1991 R$ 17.622,68 R$ 98.150,21 R$ 3.636,35 R$ 119.409,24

1992 R$ 18.203,77 R$ 99.408,89 R$ 3.636,35 R$ 121.249,01

1993 R$ 18.784,85 R$ 100.667,58 R$ 3.636,35 R$ 123.088,77

1994 R$ 19.365,93 R$ 101.926,26 R$ 3.636,35 R$ 124.928,54

1995 R$ 19.947,01 R$ 103.184,95 R$ 3.636,35 R$ 126.768,30

1996 R$ 8.235,09 R$ 104.443,63 R$ 3.636,35 R$ 116.315,57

1997 R$ 16.889,51 R$ 127.859,52 R$ 3.636,35 R$ 148.385,38

1998 R$ 27.135,70 R$ 153.097,93 R$ 3.636,35 R$ 183.869,98

1999 R$ 29.642,67 R$ 118.741,76 R$ 3.636,35 R$ 152.020,78

2000 R$ 18.993,78 R$ 117.669,26 R$ 3.636,35 R$ 140.299,38

2001 R$ 18.162,24 R$ 102.911,60 R$ 3.636,35 R$ 124.710,19

2002 R$ 19.172,56 R$ 97.555,98 R$ 3.636,35 R$ 120.364,89

2003 R$ 20.244,23 R$ 64.830,02 R$ 3.636,35 R$ 88.710,60

2004 R$ 20.920,63 R$ 71.588,20 R$ 3.636,35 R$ 96.145,17

2005 R$ 64.025,09 R$ 83.495,00 R$ 3.636,35 R$ 151.156,44

2006 R$ 29.290,17 R$ 108.182,12 R$ 3.636,35 R$ 141.108,64

2007 R$ 33.759,19 R$ 118.903,06 R$ 3.636,35 R$ 156.298,59

2008 R$ 33.700,86 R$ 117.287,12 R$ 3.636,35 R$ 154.624,33

2009 R$ 35.571,64 R$ 132.158,67 R$ 3.636,35 R$ 171.366,65

2010 R$ 8.235,65 R$ 136.038,56 R$ 3.636,35 R$ 147.910,56

2011 R$ 16.889,58 R$ 142.666,36 R$ 1.634,41 R$ 161.190,36

2012 R$ 27.135,76 R$ 149.294,17 R$ 4.984,44 R$ 181.414,38

2013 R$ 16.654,15 R$ 121.067,28 R$ 9.679,49 R$ 147.401,62

2014 R$ 10.136,94 R$ 69.754,99 R$ 56.121,01 R$ 136.012,94

2015 R$ 12.241,28 R$ 31.689,56 R$ 9.017,85 R$ 52.948,69

TOTAL R$ 560.961,47 R$ 2.640.883,84 R$ 154.164,13 R$ 3.387.699,00
Fonte: Autoria própria (2015)

Contabilizou-se um total de R$ 3.387.699,00 provenientes de custos
de administração, depreciação de capital  e transferência de tecnologia,
considerando toda a série histórica de utilização do sistema.

8.4. - Custos totais

A  tabela  a  seguir  demonstra  o  custeio  anual  envolvido  no
desenvolvimento e operacionalização do sistema.



Tabela 8.4.1 – Estimativa dos custos

Ano
Custos de
Pessoal

Custeio de
Pesquisa

Depreciação
de Capital

Custos de
Administração

Custos de
Transferência
Tecnológica

Total

1991 R$ 180.538,96 R$ 114.862,24 R$ 17.622,68 R$ 98.150,21 R$ 3.636,35 R$ 414.810,44

1992 R$ 138.956,97 R$ 114.862,24 R$ 18.203,77 R$ 99.408,89 R$ 3.636,35 R$ 375.068,22

1993 R$ 578.232,12 R$ 86.146,68 R$ 18.784,85 R$ 100.667,58 R$ 3.636,35 R$ 787.467,57

1994 R$ 563.527,40 R$ 86.146,68 R$ 19.365,93 R$ 101.926,26 R$ 3.636,35 R$ 774.602,63

1995 R$ 590.829,42 R$ 172.293,37 R$ 19.947,01 R$ 103.184,95 R$ 3.636,35 R$ 889.891,09

1996 R$ 812,721,41 R$ 172.293,37 R$ 8.235,09 R$ 104.443,63 R$ 3.636,35 R$ 1.101.330,34

1997 R$ 731.704,72 R$ 258.440,05 R$ 16.889,51 R$ 127.859,52 R$ 3.636,35 R$ 1.138.530,15

1998 R$ 730.453,58 R$ 258.440,05 R$ 27.135,70 R$ 153.097,93 R$ 3.636,35 R$ 1.172.763,60

1999 R$ 675.214,03 R$ 671.944,13 R$ 29.642,67 R$ 118.741,76 R$ 3.636,35 R$ 1.499.178,94

2000 R$ 652.695,62 R$ 671.944,13 R$ 18.993,78 R$ 117.669,26 R$ 3.636,35 R$ 1.464.839,13

2001 R$ 625.417,65 R$ 671.944,13 R$ 18.162,24 R$ 102.911,60 R$ 3.636,35 R$ 1.422.071,97

2002 R$ 600.256,66 R$ 671.944,13 R$ 19.172,56 R$ 97.555,98 R$ 3.636,35 R$ 1.392.565,68

2003 R$ 629.869,48 R$ 671.944,13 R$ 20.244,23 R$ 64.830,02 R$ 3.636,35 R$ 1.390.524,21

2004 R$ 660.534,08 R$ 671.944,13 R$ 20.920,63 R$ 71.588,20 R$ 3.636,35 R$ 1.428.623,38

2005 R$ 891.724,15 R$ 671.944,13 R$ 64.025,09 R$ 83.495,00 R$ 3.636,35 R$ 1.714.824,72

2006 R$ 977.809,37 R$ 689.173,46 R$ 29.290,17 R$ 108.182,12 R$ 3.636,35 R$ 1.808.091,47

2007 R$ 1.039.506,22 R$ 689.173,46 R$ 33.759,19 R$ 118.903,06 R$ 3.636,35 R$ 1.884.978,28

2008 R$ 946.228,68 R$ 689.173,46 R$ 33.700,86 R$ 117.287,12 R$ 3.636,35 R$ 1.790.026,47

2009 R$ 798.583,86 R$ 740.861,47 R$ 35.571,64 R$ 132.158,67 R$ 3.636,35 R$ 1.710.811,99

2010 R$ 543.296,14 R$ 740.861,47 R$ 8.235,65 R$ 136.038,56 R$ 3.636,35 R$ 1.432.068,17

2011 R$ 796.842,24 R$ 758.090,81 R$ 16.889,58 R$ 142.666,36 R$ 1.634,41 R$ 1.716.123,41

2012 R$ 838.969,13 R$ 758.090,81 R$ 27.135,76 R$ 149.294,17 R$ 4.984,44 R$ 1.778.474,32

2013 R$ 706.485,98 R$ 758.090,81 R$ 16.654,15 R$ 121.067,28 R$ 9.679,49 R$ 1.611.978,40

2014 R$ 655.395,82 R$ 758.090,81 R$ 10.136,94 R$ 69.754,99 R$ 56.121,01 R$ 1.549.499,57

R$ 755.781,45 R$ 758.090,81 R$ 12.241,28 R$ 31.689,56 R$ 9.017,85 R$ 1.566.820,95

TOTAL R$
17.121.475,13 

R$
13.306.790,97

R$
560.961,47

R$
2.640.883,84

R$
154.164,13

R$
33.815.965,10

Fonte: Autoria própria (2015)

Foram  contabilizados  R$  33.815.965,10  como  gastos  totais,  de
diferentes naturezas, necessários para o desenvolvimento, manutenção e
operação do sistema Ainfo, desde o início de suas atividades. 

Desse montante destacam-se os custos com “pessoal” e “pesquisa e
desenvolvimento”, responsáveis por quase 90% dos custos totais.



8.5 -  Análise Benefício / Custo

Tabela 8.5.1 – Benefícios líquidos anualizados

Ano Período Custos Benefícios Benefícios Líquidos

1991 1 R$ 414.810,44 R$ 75.140,70 R$ -339.669,74

1992 2 R$ 375.068,22 R$ 57.834,18 R$ -317.234,03

1993 3 R$ 787.467,57 R$ 261.629,26 R$ -525.838,31

1994 4 R$ 774.602,63 R$ 259.194,69 R$ -515.407,94

1995 5 R$ 889.891,09 R$ 532.092,90 R$ -357.798,18

1996 6 R$ 1.101.330,34 R$ 726.400,24 R$ -374.930,10

1997 7 R$ 1.138.530,15 R$ 972.914,20 R$ -165.615,94

1998 8 R$ 1.172.763,60 R$ 972.796,04 R$ -199.967,57

1999 9 R$ 1.499.178,94 R$ 2.312.001,64 R$ 812.822,70

2000 10 R$ 1.464.839,13 R$ 2.241.610,45 R$ 776.771,32

2001 11 R$ 1.422.071,97 R$ 2.451.777,75 R$ 1.029.705,77

2002 12 R$ 1.392.565,68 R$ 2.297.573,79 R$ 905.008,11

2003 13 R$ 1.390.524,21 R$ 2.120.675,52 R$ 730.151,31

2004 14 R$ 1.428.623,38 R$ 2.224.237,05 R$ 795.613,67

2005 15 R$ 1.714.824,72 R$ 2.970.678,88 R$ 1.255.854,16

2006 16 R$ 1.808.091,47 R$ 3.162.384,90 R$ 1.354.293,42

2007 17 R$ 1.884.978,28 R$ 3.360.592,21 R$ 1.475.613,94

2008 18 R$ 1.790.026,47 R$ 3.338.555,39 R$ 1.548.528,92

2009 19 R$ 1.710.811,99 R$ 5.448.647,87 R$ 3.737.835,98

2010 20 R$ 1.432.068,17 R$ 3.822.354,21 R$ 2.390.286,04

2011 21 R$ 1.716.123,41 R$ 5.745.851,21 R$ 4.029.727,80

2012 22 R$ 1.778.474,32 R$ 5.846.426,15 R$ 4.067.951,83

2013 23 R$ 1.611.978,40 R$ 8.694.254,36 R$ 7.082.275,96

2014 24 R$ 1.549.499,57 R$ 37.684.969,88 R$ 36.135.470,32

2015 25 R$ 1.566.820,95 R$ 18.523.362,65 R$ 16.956.541,70

TOTAL R$ 33.815.965,10 R$ 116.103.956,12 R$ 82.287.991,02

Fonte: própria autoria (2015)

Os custos com pessoal e pesquisa responderam por quase 90% dos
custos  totais,  que  foram  de  R$  33.815.965,10,  ou  seja  em  média
aproximadamente  R$  1,35  milhões  foram  gastos  anualmente  para  o
desenvolvimento do sistema.

As  receitas  foram  originárias  basicamente  de  dois  aspectos
(economia com a não contratação de mão de obra e maior eficiência na
realização  de  buscas  e  recuperação  da  informação),  que  somados
responderam por 96 % do total dessas receitas, que totalizaram em R$
116.103.956,12, ou seja, um ganho médio de aproximadamente R$ 3,7
milhões ao ano. 

Os  benefícios  líquidos  foram  de  R$  82.287.991,02  em  25  anos,
perfazendo R$ 3.291.519,64 anuais.

 É importante salientar, que esse trabalho analisou uma tecnologia
com 25 anos de uso,  lançando-se mão diversas vezes de inferências a



respeito de valores passados, em substituição a registros pouco confiáveis
e de díficil recuperação daquela época. Dessa forma seus resultados não
primam  pela  exatidão  dos  dados,  mas  dão  uma  boa  indicação  da
viabilidade do projeto.

8.6-  Análise de Sensibilidade da Taxa Interna de Retorno

Passados 25 anos do desenvolvimento da 1ª versão do software Ainfo,
estimou-se para o ano de 2015 uma Taxa Interna de Retorno de 22,95% ao
ano. Espera-se para os próximos períodos analisados um aumento desse
índice, pois as receitas devem aumentar, na medida em que mais usuários
visitarão o site da BDPA, responsável pela disponibilização de informações
do Ainfo para ambiente exterior às bibliotecas. No entanto, pelo tempo
decorrido desde o lançamento da última versão (2009),  é possível  que
sejam  necessários  aportes  financeiros  mais  significativos  para  a
atualização do sistema.
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10.- EQUIPE RESPONSÁVEL

André Fachini Minitti
 Realização de entrevistas com usuários e empregados da Embrapa
 Tabulação de Entrevistas
 Análise dos Impactos Gerados
 Consolidação do Relatório

Aryeverton Fortes de Oliveira 
 Tabulação de dados financeiros no primeiro ano do relatório

João Francisco Gonçalves Antunes
 Resgate de informações “históricas” do sistema

Marcos Fernandes
 Resgate de informações financeiras

Foram entrevistados 18 empregados da Embrapa  que auxiliaram no
resgate histórico do sistema,  sendo  13  bibliotecários,  pertencentes  às
Unidades:  Embrapa  Agropecuária  Oeste,  Embrapa  Amapá,  Embrapa
Florestas, Embrapa Gestão Territorial, Embrapa Informática Agropecuária,
Embrapa  Instrumentação,  Embrapa Meio Ambiente,   Embrapa
Monitoramento  por  Satélite,  Embrapa  Pecuária  Sudeste,  Embrapa
Semiárido, Embrapa Soja, Embrapa Trigo, e Embrapa Uva e Vinho.

Os  entrevistados em aspectos sociais, ambientais e relativos ao
conhecimento, capacitação e político institucionais, foram os bibliotecários
citados no parágrafo anterior.

Entrevistados em aspectos econômicos: 2 pesquisadores e 3 analistas
da Embrapa Informática Agropecuária.
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