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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS 
GERADAS PELA EMBRAPA 

 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Planejamento, Gestão e Padrões Operacionais na Produção de Leitões 

 
1.2. Objetivo estratégico 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 – Planejamento, Gestão e Padrões Operacionais na 
Produção de Leitões 
 

A prática ou processo agropecuário “Planejamento, Gestão e Padrões 
Operacionais na Produção de Leitões”, de nome fantasia “Leitão Ideal” foi 
concebida objetivando proporcionar ao produtor um controle total do processo e 
atingir produtividade mínima necessária para permanecer na atividade com lucro 
(figura 01). 

 
Figura 01: Apresentação esquemática do projeto 
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De acordo com estudos da Embrapa Suínos e Aves (no período anterior 
ao início do projeto), a linha mais provável que divide o lucro do prejuízo na 
produção de leitões é a marca de 24 leitões desmamados/porca/ano. Havia a 
convicção de que já existiam as condições de genética, alimentação e 
equipamentos, na média, para que se alcance essa produtividade, bastando que 
o produtor planeje e organize a sua granja de forma adequada, baseado em 
indicadores (de forma informatizada ou não) e reveja os padrões operacionais, 
sempre que algum problema for detectado em qualquer etapa da produção. Uma 
experiência de trabalho conjunto com a iniciativa privada (Cooperativa Central 
Oeste Catarinense - Aurora), o projeto foi iniciado em 2010 e finalizado em 2013, 
quando tornou-se programa permanente na Aurora. Em resumo, o Leitão Ideal 
criou os procedimentos operacionais padrão (POPs) necessários para que o 
produtor atinja a produtividade considerada indispensável na produção de leitões, 
através do planejamento, gestão e padrões operacionais na produção de leitões. 
Também foi muito importante para a gestão e qualificação da assistência técnica, 
dentro do sistema de gestão da produção e da assistência técnica na Aurora, com 
utilização do S2 e do S2 Nectar da Agriness (http://www.agriness.com/br). O 
Projeto conseguiu melhorar a gestão e os índices de produtividade de centenas 
de produtores ligados à Aurora, a maior cooperativa do país no ramo da 
industrialização de carne suína.  

 
Tecnologia anterior: Em 2010, havia baixa escala de produção, baixa 

eficiência produtiva, prejuízo no processo produtivo, degeneração/exaustão da 
propriedade, atividades rentáveis cobrindo custos das atividades deficitárias, 
êxodo rural e diminuição do número de suinocultores, com média de 19,52 leitões 
terminados/porca/ano. 

 
Tecnologia situação nova: após a incorporação dos resultados do projeto, 

no final de 2012 a média já era de 23,1 leitões terminados/porca/ano em 2012, 
bem próxima da produtividade de 24 leitões/porca/ano, indicada pela Embrapa 
Suínos e Aves como a meta para que a atividade apresente rentabilidade 
satisfatória. Em 2013, o Leitão Ideal deixou de ser um projeto para se transformar 
num programa permanente dentro da Aurora. O trabalho está conseguindo fazer 
com que os produtores de leitões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul se 
profissionalizem na gestão da granja e no cumprimento de boas práticas no 
manejo dos animais. Proporcionou um aprendizado muito grande no aspecto do 
gerenciamento da produção, que certamente trará reflexos positivos no médio e 
longo prazos, com efeitos multiplicadores em toda a cadeia. Para a Embrapa, 
também melhorou a imagem institucional, através dos POPs, dos quadros de 
controle e placas de identificação das propriedades participantes do projeto, onde 
a marca Embrapa esteve sempre presente (Ilustrações das atividades estão no 
anexo 2). 
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1.4. Ano de Lançamento: 2010 
 
1.5. Ano de Início de Adoção: 2011 
 
 
1.6. Abrangência 
 

A prática ou processo agropecuário “Planejamento, Gestão e Padrões 
Operacionais na Produção de Leitões”, de nome fantasia “Leitão Ideal” foi 
concebida, desenvolvida e aplicada na Aurora Alimentos, nos estados de SC e 
RS (Tabela 1).  

 
A Cooperativa Central Aurora Alimentos, empresa de propriedade coletiva 

e controle democrático, como uma Central de Cooperativas, baseia-se nos 
valores de ajuda mútua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e 
solidariedade. Atualmente, são 12 cooperativas filiadas (Figura 02) que 
representam mais de sessenta mil produtores rurais e estão presentes em mais 
de 450 municípios. 

 
- COOPERATIVA TRITÍCOLA ERECHIM LTDA - Erechim (RS) 

- COOPERATIVA REGIONAL ITAIPÚ - Pinhalzinho (SC) 

- COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SÃO CRISTÓVÃO LTDA - Mariópolis 

(PR) 

- COOP. AGROPECUÁRIA SÃO GABRIEL DO OESTE - São Gabriel do 

Oeste (MS) 

- COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VIDEIRENSE - Videira (SC) 

- COOP. REG. AGROP. DE CAMPOS NOVOS - Campos Novos (SC) 

- COOP. DOS SUINOCULTORES DE LACERDÓPOLIS - Lacerdópolis (SC) 

- COOPERATIVA A1 - Palmitos (SC) 

- COOP. DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA - Concórdia (SC) 

- COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - Cunha Porã (SC) 

- COOPERATIVA AGROPECUÁRIA SÃO LOURENÇO - São Lourenço do 

Oeste (SC) 

- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA - Chapecó (SC) 
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Figura 02: Ilustração esquemática da cooperativa central oeste catarinense  

(Aurora Alimentos) e as 12 cooperativas filiadas. 
 

 
Tabela 1 – Regiões e Estados usuárias da prática ou processo agropecuário 

“Planejamento, Gestão e Padrões Operacionais na Produção de 
Leitões”, de nome fantasia “Leitão Ideal” 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL - AC - DF - ES - PR - 
BA - AM - GO - MG - RS X 
CE - AP - MS - RJ - SC X 
MA - PA - MT - SP -  
PB - RO -  

PE - RR - 

PI - TO - 

RN -  

SE - 

 
 
 
1.7 Beneficiários 
 

Os principais beneficiários da tecnologia avaliada são pequenos e médios 
produtores rurais, patronais ou familiares, criando leitões em sistemas confinados 
e inseridos na suinocultura industrial, produzindo ou não as rações, cooperados 
com a Aurora.   

Os consumidores de produtos advindos da produção de suínos também 
são beneficiários da tecnologia, direta e indiretamente, pela melhoria da qualidade 

Filiadas 
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dos produtos e diminuição dos preços. Vale destacar que os demais elos da 
cadeia produtiva também se beneficiam indiretamente da tecnologia, como os 
freteiros, comércio de produtos agropecuários, insumos, etc.  

O maior beneficiário, contudo, é o produtor de leitões, que passou a ter 
maior eficiência produtiva, produzindo mais com os mesmos fatores de produção 
e praticamente com o mesmo custo. Ex: o aumento de 19,5 para 23,1 leitões 
desmamados por matriz, dará um diferencial de 3,6 leitões desmamados a mais 
por ano por matriz. Cada leitão desmamado vale R$ 70,00, sendo que para um 
rebanho de 200 matrizes, teremos um diferencial de receita anual de R$ 
50.400,00 por produtor por ano. Com um custo adicional de R$ 10,00 por leitão, 
teremos um lucro anula de R$ 43.200,00. Desta forma, produtores que se 
encontravam na “zona de exclusão” do mercado, por conta da sua ineficiência 
produtiva, voltam a ter competitividade no mercado, refletindo na auto-estima do 
produtor e inclusive na sucessão familiar, uma vez que a maior parte das granjas 
são de agricultores familiares. 
 
 
 
1.8  Referencial para Análise dos Impactos Econômicos 
 

Do ponto de vista da avaliação dos resultados, utilizou-se um enfoque 
multidimensional. Para a avaliação dos impactos econômicos, utilizou-se o 
método do excedente econômico, onde os benefícios foram calculados a partir 
dos potenciais incrementos de produtividade e redução de custos que podem ser 
auferidos à adoção das BPPs (AVILA et al., 2005 e 2006). 

Com base em dados obtidos dos pesquisadores e técnicos da Embrapa 
Suínos e Aves responsáveis pelo desenvolvimento da prática ou processo 
agropecuário “Planejamento, Gestão e Padrões Operacionais na Produção de 
Leitões”, de nome fantasia “Leitão Ideal”, foram estimados os custos da 
tecnologia. Dados auxiliares coletados no Setor de recursos Humanos (SRH) e no 
Setor de Orçamento e Finanças (SOF) também foram utilizados no cálculo dos 
custos.  

O procedimento de coleta de dados e informações foi baseado em dois 
tipos de fontes, quais sejam: entrevistas e dados secundários. As entrevistas 
serão realizadas com pesquisadores da Embrapa, gestores e técnicos da 
cooperativa e suinocultores. Os dados secundários são os registros que a 
cooperativa mantém acerca do desempenho zootécnico dos suinocultores. 

Tanto as entrevistas quanto os dados secundários foram utilizados para 
caracterizar as seguintes situações: 

- situação da população piloto atendida pelo projeto antes da ação x depois da 
ação; 

- situação da população total atendida pelo projeto antes da ação x depois da 
ação; 

- situação da população total atendida pelo projeto antes da ação x situação de 
uma amostra da população não atendida pelo projeto antes da ação; 

- situação da população total atendida pelo projeto depois da ação x situação 
de uma amostra da população não atendida pelo projeto depois da ação. 
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PARCEIROS: A prática ou processo agropecuário “Planejamento, Gestão e 
Padrões Operacionais na Produção de Leitões”, de nome fantasia “Leitão Ideal”, 
foi um trabalho conjunto entre Sebrae/SC, Aurora, Embrapa Suínos (anexo 1) e 
produtores cooperados com a Aurora. A participação do Sebrae uma base de 
trabalho existente, a partir da metodologia já aplicada nos projetos "De Olho na 
Qualidade Rural" e o "Qualidade Total Rural", na área de abrangência do projeto. 
À Embrapa, atribui-se uma participação de 20% na tecnologia. 

 
 
 

1.9  Referencial para Análise dos Impactos Sociais e Ambientais 
 

 
A avaliação dos impactos sociais e ambientais foi realizada utilizando o 

Sistema de Avaliação de Impactos Ambientais e Sociais das Inovações 
Tecnológicas Agropecuárias - Ambitec (RODRIGUES et al., 2003 e 2005; IRIAS 
et al., 2004). Além disso, a pesquisa desenvolveu, ainda na etapa do diagnóstico 
inicial, um questionário ou check-list a fim de averiguar o grau de adoção das 
BPPs, o que se caracterizou em uma avaliação gerencial (da produção e do 
processo), com a utilização de entrevistas com produtores e técnicos e também 
com a obtenção de informações qualificadas na literatura especializada.   
 
 
 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

A carne suína é a fonte de proteína animal mais consumida do mundo. O 
Brasil é o quarto maior produtor e exportador, com 3,3% da produção, 12,5% das 
exportações e crescente inserção internacional. Nas últimas três décadas, a 
suinocultura brasileira passou por mudanças organizacionais que permitiram um 
contínuo incremento tecnológico. Esse movimento conjuntural fez com que o 
Brasil ganhasse no período a condição de um dos principais players do mercado 
internacional. 

A produção em 2013 alcançou 3,43 milhões t, conforme a Associação 
Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs, 2013). 
O ano de 2013 foi favorável para a suinocultura brasileira, com produção mais 
ajustada à demanda, custos mais baixos do que os de 2012 e elevação dos 
preços. A produção, de 3,45 milhões de toneladas, caiu 1,2% em relação a 2012, 
que foi de 3,88 milhões de toneladas. Este resultado é explicado pela influência 
da forte elevação de custos em 2012 e os problemas de reprodução ocorridos no 
verão e no inverno (altas e baixas temperaturas). Com isso, houve uma leve 
redução no peso médio das carcaças, uma redução de produtividade e, em 
consequência, diminuição da oferta de suínos para abate. A disponibilidade 
(oferta no mercado interno) foi de 14,55 kg por habitante/ano, abaixo do potencial 
de consumo interno estimado em 15 kg. Isso explica em grande parte o aumento 
dos preços no segundo semestre, segundo a ABIPECS. 

Em 2014, conforme as projeções da ABPA, o Brasil deverá produzir 3,47 
milhões de toneladas de carne suína, crescendo 1,75% em relação a 3,41 
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milhões de toneladas em 2013. A explicação para esse pequeno crescimento 
remete-nos aos acontecimentos de 2012, quando a suinocultura brasileira sofreu 
os efeitos da escassez de milho, principal matéria-prima da ração. Os custos de 
produção se elevaram e, em consequência, houve redução do plantel de 
matrizes, que se estabilizou em 1,5 milhão de cabeças. A disponibilidade, ou a 
oferta interna, em 2014, é estimada em 3,01 milhões de toneladas, o que indica 
um consumo per capita de 14,63 Kg, abaixo do potencial de consumo, que é de 
15 Kg. 2014 foi um ano de equilíbrio entre oferta e demanda.  

A ABPA prevê encerrar o ano com vendas externas totais de carne suína 
ao redor de 505 mil toneladas, 12 mil toneladas a menos do que em 2013 (517,33 
mil toneladas). O faturamento deverá se situar em torno de US$ 1,7 bilhão, em 
relação a US$ 1,36 bilhão no ano passado - elevação de 25%. Apesar da 
pequena queda em volume, a estimada receita, superior em cerca de US$ 400 
milhões, deverá ser obtida com o aumento dos preços internacionais, que, no 
acumulado do ano até novembro, tinha sido de 24,1%. O preço médio da tonelada 
foi de US$ 3,25 mil no período. 

A suinocultura brasileira tem grande relevância nos contextos econômico, 
social e ambiental. A cadeia produtiva envolve produção de insumos 
(medicamentos, equipamentos, genética, grãos, rações), abate e processamento, 
distribuição (atacado e varejo) e o consumo final. Uma infinidade de atores e 
atividades se desenvolvem em torno da suinocultura, desde o produtor de grãos e 
fábricas de rações, passando pelas agroindústrias de abate e processamento, até 
o segmento de equipamentos, medicamentos, distribuição (atacado e varejo) e o 
consumidor final. Estas atividades e seus respectivos encadeamentos produtivos 
contribuíram decisivamente para o crescimento das regiões onde estão situados 
os principais pólos suinícolas no Brasil. 

A suinocultura é uma das atividades agropecuárias mais praticadas pelos 
agricultores familiares de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Especialmente 
no Oeste do Estado de SC e noroeste do RS, criar suínos e viver em pequenas 
propriedades rurais são realidades que se confundem. Geralmente ligados a uma 
agroindústria integradora, os produtores de suínos familiares de Santa Catarina 
enfrentaram nos últimos 10 anos o dilema de ampliar a escala e a produtividade 
para se manterem no mercado. 

 
  
 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS - METODOLOGIA DO 
EXCEDENTE ECONÔMICO 

 
Os indicadores de Expansão da Produção para Novas Áreas, Agregação 

de Valor e indicador de impacto na redução de custos, não se aplicam à 
tecnologia avaliada. Desta forma, o único benefício econômico identificado com a 
adoção da tecnologia, foi referente ao incremento de produtividade. 

  
Para a identificação dos impactos da tecnologia, procurou-se separar o 

progresso tecnológico na atividade (representado pelos ganhos genéticos nos 
animais, de sanidade, ambiência, nutrição, instalações e equipamentos... etc), e 
também os ganhos representados pelo aumento na escala de produção (111 x 
200 matrizes por produtor, antes e após o projeto). Segundo a literatura, o 
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progresso genético anual, em termos de tamanho de leitegada, é de 0,12, ou seja, 
a cada ano, nascem mais 0,12 leitões/ano/matriz. 

A participação da Embrapa na tecnologia é estimada em 20%, mas de 
importância fundamental, em função da grande contribuição técnica da Embrapa 
no projeto, bem como de coordenação e de confiança e credibilidade dos técnicos 
(pesquisadores e Analistas) perante o setor. Para o ano de 2013, o projeto já 
conseguiu atingir praticamente a totalidade das matrizes da Aurora (de todo o 
conjunto de filiadas), totalizando 154104 matrizes. Houve, em 2013, um 
acréscimo de 23 para 24,2 leitões desmamados produzidos por matriz/ano, com 
valor unitário de R$ 118,00, com um custo adicional de R$ 83,06, perfazendo um 
benefício econômico total, atribuído à Embrapa, em 2013, de R$ 1.833.837,60 
(valores do ano base 2013).  

Em 2014, a produtividade aumentou de 24,4 para 26,02 leitões 
desmamados por matriz por ano, em um plantel total de 157.473 matrizes suínas, 
perfazendo um ganho econômico proporcionado pela tecnologia de R$ 
5.244.228,84 no ano de 2014. 
 
 

 

Tabela 2: Incremento de Produtividade       

Ano 

Rendi- 
mento 

Anterior/U
M 

Rendi- 
mento 

Atual/UM 

Preço 
Unitário 
R$/UM 

Custo 
Adicio- 

nal 
R$/UM 

Ganho 
Unitário 
R$/UM 

Participa- 
ção da 

Embrapa % 

Ganho 
Líquido 

Embrapa 
R$/UM 

Área de 
Adoção 

Benefício 
Econômico 

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

A)xC]-D 
(F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 

2010 20,01 20,96 118,8 83,06 29,80 20% 5,96 1332 7.938,72 

2011 20,96 21,96 118,8 83,06 35,74 20% 7,15 54900 392.425,20 

2012 21,96 23 121,8 84,89 41,78 20% 8,36 110500 923.382,20 

2013 23,00 24,2 125,47 86,06 64,50 20% 12,90 154104 1.988.064,88 

2014 24,2 26,02 149,6 105,76 166,51 20% 33,30 157473 5.244.228,84 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Total dos Benefícios Econômicos Estimados 

Ano 
TOTAL DOS BENEFÍCIOS DE IMPACTO ECONÔMICO 

T=(I+G1+G2+G3) 

2010 7.938,72 

2011 392.425,20 

2012 923.382,20 

2013 1.988.064,88 

2014 5.244.228,84 

Total 8.556.039,84 
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Note-se que, desde o início do projeto, os ganhos econômicos somaram 

R$ 8.556.039,84 (tabela 3). 
 
 
 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS - Metodologia AMBITEC-Social 
 
4.1. Aspecto Emprego 
 

O indicador “Capacitação” apresenta coeficiente de impacto no valor de 
12,50, impacto positivo e expressivo (Tabela 4), conforme entrevistas realizadas 
(3 especialistas e 7 produtores de suínos, tabela 4). Os procedimentos 
operacionais padrão (POPs) utilizados para que o produtor atinja a produtividade 
considerada indispensável na produção de leitões, para conseguir rentabilidade, 
através do planejamento, gestão e padrões operacionais na produção de leitões, 
representaram grande aprendizado para o produtor e também para a aurora. 
Proporcionou capacitação para a gestão da produção de suínos, aplicável nas 
outras atividades da propriedade e na economia doméstica. Os indicadores que 
não tinham meta atingida, eram revisados pelo produtor juntamente com o 
técnico, que definiam intervenções na produção para melhorar o indicador. Este 
indicador apresenta coeficiente com resultado médio de 12,5, considerado 
impacto positivo e expressivo. Durante o projeto, foram capacitados 125 técnicos 
extencionistas da Aurora e 646 produtores de leitões.  
 

No caso do indicador “Oportunidade de Emprego Local Qualificado”, temos 
o coeficiente com resultado médio geral de 1,20. O impacto relacionado a adoção 
da tecnologia é positivo, porém baixo. Argumenta-se que com a inserção da 
tecnologia Embrapa na suinocultura houve uma reorganização da produção de 
leitões, com mudanças na organização e gerenciamento da produção e 
surgimento de oportunidades de trabalho técnico de nível médio e superior. 
 

O indicador de impacto “Oferta de Emprego e Condição do Trabalhador”, 
com atributos referentes a condição do trabalhador (temporário, permanente, 
parceiro ou familiar), não foi percebido pelos entrevistados produtores e 
especialistas. Também não houve alteração no indicador “Qualidade do 
Emprego”, sem mudanças percebidas nos atributos sobre a legislação trabalhista 
e benefícios trabalhistas auferidos aos tratadores/produtores. 
 
 
4.2. Aspecto Renda 
 

O indicador “Geração de Renda no Estabelecimento” apresenta coeficiente 
com resultado médio de 15,00, impacto positivo e expressivo. Estes impactos 
estão relacionados aos atributos de estabilidade, segurança, distribuição e 
especialmente ao aumento do montante, com base na melhoria da eficiência no 
sistema de produção e melhoria da produtividade. Estando estes impactos 
relacionados aos atributos de estabilidade e especialmente ao aumento do 
montante. Para o ano de 2013, o projeto já conseguiu atingir praticamente a 
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totalidade das matrizes da Aurora (de todo o conjunto de filiadas), totalizando 
154.104 matrizes. Em 2014, o programa envolveu 157.473 matrizes suínas. 
Houve, em 2014, um acréscimo de 24,2 para 26,02,2 leitões desmamados 
produzidos por matriz/ano, com valor unitário de R$ 149,00, com um custo 
adicional de R$ 105,76, perfazendo um benefício econômico total, atribuído à 
Embrapa, em 2014, de R$ 5.244.228,84. 

Para os indicadores de “Diversidade de Fontes de Renda” não tivemos 
impacto com a adoção da granulometria para suínos ou estes impactos não 
puderam ser percebidos pelos entrevistados. “Valor da Propriedade” apresenta 
coeficiente com resultado médio de 9,0, impacto positivo e expressivo a partir da 
adoção da tecnologia. Melhorou a rentabilidade da atividade e consequentemente 
o valor da propriedade. Houve melhorias e investimentos e embelezamentos das 
propriedade, também contribuindo para a melhoria da valorização da propriedade. 
 
 
4.3. Aspecto Saúde 
 

No indicador “Saúde Ambiental e Pessoal” os entrevistados (5 especialistas 
e 2 produtores de suínos, tabela 4), identificaram um impacto foi de 3,20. Melhor 
manejo de dejetos e de carcaças dos animais melhorou este indicador. Também 
um melhor controle de roedores e de destino adequado de embalagens de 
vacinas, desinfetantes e utensílios. Houve controle e proteção sobre aspectos de 
insalubridade/doenças, emissão de poluentes atmosféricos e hídricos, 
periculosidade ou exposição a agentes biológicos que poderiam afetar direta ou 
indiretamente a saúde dos trabalhadores. 

No indicador “Segurança e Saúde Ocupacional” não houve alteração. 
O impacto no indicador “Segurança Alimentar”, apresenta coeficiente médio 

no valor de 11,00 e, é citada de forma ponderada entre os entrevistados (5 
especialistas e 2 produtores de suínos, tabela 12). Neste caso, os entrevistados 
atribuem um importante papel no aumento da disponibilidade carne e derivados 
suínos, com melhor qualidade sanitária e nutricional do alimento. 
 
 
4.4. Aspecto Gestão e Administração 
 

O indicador “Dedicação e Perfil do Responsável” apresenta impacto com 
valor geral médio de 6,70, percebido pelos entrevistados (5 especialistas e 2 
produtores de suínos, tabela 9) (tabela 4). Através do entendimento da 
necessidade de controlar todos os indicadores e informações relativas à produção 
de leitões, para uma melhor gestão do negócio, houve notória melhoria na 
dedicação à atividade no aspecto da gestão e administração. 

Para o indicador “Condição de Comercialização”, não foram percebidos 
impactos com a adoção da tecnologia. 

O indicador “Disposição de Resíduos” é percebido com resultado médio 
geral de 15,0 (5 especialistas e 2 produtores de suínos, tabela 4). Passou-se a ter 
um melhor controle de roedores e de destino adequado de embalagens de 
vacinas, desinfetantes e utensílios. Foi implementado, em todas as comunidades, 
o programa “Atitude Ambiental”, que consistiu em fornecer uma bombona para 
cada produtor fazer o descarte de seringas e de agulhas, bem como de outros 
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perfurocortantes, e de recolher semanalmente, nos locais indicadoos, estes 
materiais, através de um caminhão preparado para tal (Coleta Segura). 

Quanto ao indicador “Relacionamento Institucional”, a prática ou processo 
“Planejamento, Gestão e Padrões Operacionais na Produção de Leitões (leitão 
Ideal)” resultou em um estreito relacionamento entre a Embrapa e a Aurora, tendo 
sido estabelecido um fluxo contínuo de informações tecnológicas e de 
intercâmbios de informações e de dados.    
 
 
 
4.5. Impacto Social - Análise Agregada 
 

A avaliação de impactos sociais referentes ao ano de 2013, resultado da 
planilha do Ambitec–Produção Animal, na escala de –15 a +15, apresenta um 
índice geral de impacto social com coeficiente igual a 6,20 (Tabela 7). O principal 
resultado alcançado pelo Projeto, que iniciou em 2011, foi ampliar em 18,2% a 
produtividade média de leitões dentro da Aurora, chegando ao final de 2013 a 24 
leitões terminados/porca/ano. O mais importante é que o ganho com a 
melhoria de produtividade de leitões fica todo com o produtor. 

Na prática, o Leitão Ideal implantou nas propriedades, a partir da atuação 
dos técnicos da Aurora, uma lógica baseada numa melhor organização da 
produção complementada por um acompanhamento da produtividade por meio da 
observação de indicadores de desempenho. Para cada um desses indicadores foi 
estabelecido um ideal, baseado no conhecimento dos técnicos da Embrapa e 
Aurora, e uma meta adaptada à realidade do produtor. Os padrões operacionais 
foram descritos a partir das Boas Práticas de Produção de Suínos da Embrapa e 
se transformaram em manuais para produtores e técnicos. Em junho de 2013, o 
Leitão Ideal entrou na sua segunda fase, com um curso de reciclagem para os 
profissionais da Aurora que prestam assistência técnica aos produtores. 
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Tabela 4: Impactos Sociais - Planejamento, Gestão e Padrões Operacionais na 
Produção de Leitões (leitão Ideal) 
 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1. Emprego 

Capacitação  12,5 

Oportunidade de emprego local qualificado  1,20 

Oferta de emprego e condição do trabalhador  0,00 

Qualidade do emprego  0,00 

2. Renda 

Geração de Renda do estabelecimento  15,0 

Diversidade de fonte de renda x  

Valor da propriedade  9,00 

3. Saúde 

    Saúde ambiental e pessoal  3,20 

    Segurança e saúde ocupacional  0,00 

    Segurança alimentar  11,0 

4. Gestão e administração 

    Dedicação e perfil do responsável  6,70 

    Condição de comercialização x  

    Reciclagem de resíduos  15,0 

    Relacionamento institucional  15,0 

Índice de Impacto Social 6,20 

   
Fonte: Entrevistas e dados das bibliografias 
 
 
 
 

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NA GERAÇÃO DE EMPREGOS 
 
Não há. 
 
 
 
6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS - Metodologia AMBITEC 
 
6.1. Alcance da Tecnologia 
 

A prática ou processo “Planejamento, Gestão e Padrões Operacionais na 
Produção de Leitões (leitão Ideal)” tem alcance nos estados de SC e RS, região 
de abrangência da Aurora Alimentos. No futuro, poderá também se estender para 
outras regiões. O maior beneficiário é o produtor de leitões, que passou a ter 
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maior eficiência produtiva, produzindo mais com os mesmos fatores de produção 
e praticamente com o mesmo custo. Desta forma, produtores que se encontravam 
na “zona de exclusão” do mercado, por conta da sua ineficiência produtiva, voltam 
a ter competitividade no mercado, refletindo na auto-estima do produtor e 
inclusive na sucessão familiar, uma vez que a maior parte das granjas são de 
agricultores familiares.  

Os consumidores de produtos advindos da produção de suínos também são 
beneficiários da tecnologia, direta e indiretamente, pela melhoria da qualidade dos 
produtos e diminuição dos preços. Vale destacar que os demais elos da cadeia 
produtiva também se beneficiam indiretamente da tecnologia, como os freteiros, 
comércio de produtos agropecuários, insumos, etc. 
 
 

6.2. Aspecto Eficiência Tecnológica 
 

O indicador “Uso de Insumos Materiais”, com atributos de impacto 
relacionados ao uso de insumos na alimentação e insumos veterinários, teve 
impacto positivo com resultado geral de 1,50 (Tabela 5), identificado pelos 
entrevistados (5 especialistas e 2 produtores de suínos, Tabela 12). Houve 
diminuição na frequência e na variedade de insumos veterinários utilizados. O 
volume de ração utilizado teve aumento, em função do aumento do número de 
leitões desmamados/porca/ano. O Uso de aditivos e suplementos se manteve 
inalterado. 

Quanto ao indicador “Uso de Energia”, não foram percebidos impactos com 
a adoção da tecnologia. O que afeta de forma inversa o indicador de “Uso dos 
Recursos Naturais”, com coeficiente médio positivo de 1,20, é a diminuição no 
uso de água para dessedentação dos suínos, reduzindo-se também a geração de 
resíduos. 
 
 
6.3. Aspecto Conservação Ambiental 
 

O impacto sobre o indicador “Atmosfera” é nulo.  
Quanto ao indicador “Qualidade da Água”, com valor de impacto de 1,20. A 

melhoria da qualidade da água na produção de suínos, especialmente para 
dessedentação dos animais, faz parte das boas práticas de produção 
implementadas durante o projeto. Proteção das fontes, adequado armazenamento 
e tratamento da água são alguns dos resultados obtidos, que refletiram também 
em melhor qualidade da água para uso humano. 

Os indicadores de “Qualidade do solo” e “Biodiversidade” não foram 
afetados pelo projeto. 
 
 
6.4. Aspecto Recuperação Ambiental 
 

O aspecto “Recuperação Ambiental” não se aplica a esta tecnologia ou não 
teve impacto identificado pelos entrevistados especialistas. 
 
 



15 

 

6.5. Aspecto Bem-estar e Saúde Animal 
 

Bem-Estar e saúde do animal: As intervenções na produção de leitões 
proporcionaram avanços no conforto térmico animal, através da melhoria no 
controle de temperatura e de gases no interior das instalações. Houve melhoria 
no ajuste da lotação, o que também representou ganhos em termos de bem estar 
animal. Aspectos como higiene e limpeza também melhoram bastante, de modo 
que o indicador bem estar animal teve coeficiente de 6,5, representando o melhor 
dos indicadores ambientais. 

 
 

6.6. Aspecto Qualidade do Produto 
 

O aspecto “Qualidade do Produto”, com variáveis de aditivos químicos, 
resíduos químicos ou contaminantes biológicos, teve valor de impacto de 5,0.   
 
 
6.7. Capital Social 
 

O aspecto “Capital Social” não se aplica a esta tecnologia, uma vez que, 
para fins deste trabalho, o módulo utilizado foi o Ambitec - Produção Animal. 
 
 
6.8. Impacto Ambiental - Análise Agregada 
 

A avaliação de impactos ambientais referentes ao ano de 2013, resultado 
da planilha do Ambitec–Produção Animal, na escala de –15 a +15, apresenta um 
índice geral de impacto ambiental com coeficiente igual a 1,40 (Tabela 5). 
Destaca-se a área de Bem-Estar e saúde do animal. As intervenções na produção 
de leitões proporcionaram avanços no conforto térmico animal, através da 
melhoria no controle de temperatura e de gases no interior das instalações. 
Houve melhoria no ajuste da lotação, o que também representou ganhos em 
termos de bem estar animal. Aspectos como higiene e limpeza também melhoram 
bastante, de modo que o indicador bem estar animal teve coeficiente de 6,5, 
representando o melhor dos indicadores ambientais. 
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Tabela 5: Impactos Ambientais: Planejamento, Gestão e Padrões Operacionais na 
Produção de Leitões (leitão Ideal) 
 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1. Eficiência Tecnológica 

Uso de agroquímicos/ insumos químicos e ou materiais  1,50 

Uso de energia  0,00 

Uso de recursos naturais  1,20 

2. Conservação Ambiental 

     Atmosfera  0,00 

     Qualidade do solo  0,00 

     Qualidade da água  1,20 

     Biodiversidade  0,00 

     Geração de resíduos sólidos x  

3. Recuperação Ambiental  0,00 

4. Qualidade do Produto  5,0 

5. Bem - Estar e saúde do animal  6,5 

6. Capital Social  - 

Índice de Impacto Ambiental 1,40 
 

Fonte: Entrevistas e dados das bibliografias 

 
 
 
 
7. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS 
 

O método ou prática agropecuária “Planejamento, Gestão e Padrões 
Operacionais na Produção de Leitões (leitão Ideal)” implantou nas propriedades a 
gestão baseada no controle de índices de produtividade e aplicação de padrões 
operacionais e conseguiu melhorar a gestão e os índices de produtividade de 
centenas de produtores ligados à Aurora, a maior cooperativa do país no ramo da 
industrialização de carne suína.  

Em 2013, o Leitão Ideal deixou de ser um projeto para se transformar num 
programa permanente dentro da Aurora. O trabalho está conseguindo fazer com 
que os produtores de leitões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul se 
profissionalizem na gestão da granja e no cumprimento de boas práticas no 
manejo dos animais. 

Em termos de participação de parceiros na obtenção desta tecnologia, 
podemos identificar o Sebrae e a Aurora, além da Embrapa.  Vale destacar que 
existia previamente bom conhecimento na literatura nacional e internacional, 
especialmente da Embrapa Suínos e Aves, que serviu de referência para os 
trabalhos que culminaram com a geração desta tecnologia. Desta forma, 
podemos dividir os ganhos decorrentes desta tecnologia para estes 3 grupos, com 
20% para a Embrapa, 70% para a Aurora e 10% para o Sebrae.  
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8. CUSTOS E RECEITAS DA TECNOLOGIA 
 

Referencial para Análise dos Custos com Pesquisa: 
- 100% dos projetos correlacionados; 
- 5% dos gastos com o técnico, analista ou pesquisador responsável pelo 

acompanhamento e gestão do projeto para fins de transferência de tecnologia e; 
- 10% (rateio) das despesas com difusão e transferência de tecnologias 

(TT/MKT). 
- O custo de depreciação de capital foi obtido considerando-se o custo 

total em depreciação da unidade e o tempo dedicado pelo pesquisador e de uso 
de instalações no projeto. 
 

 
 
Tabela 6: Demonstração dos custos - Planejamento, Gestão e Padrões 

Operacionais na Produção de Leitões - leitão Ideal (Histórico 2010 - 
2014).  

 

Ano 

Custos de 
Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação 
de Capital 

Custos de 
Administra- 

ção 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

(A) (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E) 

2009 25762,03825 0 3379,84 2112,4 0 31254,27825 

2010 100316,3128 98036,484 17849,78 12604,6908 5809,1 234616,3676 

2011 107504,9685 42015,636 18219,45 13865,15988 11282,8565 192888,0708 

2012 92919,91322 0 29045,5 14117,2537 1460,1965 137542,8634 

2013 81884,90461 0 18166,64 11344,22172 1067,2901 112463,0564 

2014 16025,5 0 6500 8550 1050 708764,6365 

 
 

Não existem receitas com vendas diretas, ou outras, ou royalties 
correlacionados à tecnologia. Entretanto, devemos considerar a economia 
proporcionada com o incremento de produtividade na produção de leitões, a partir 
da adoção da tecnologia avaliada, já destacada anteriormente.  

 
 
 

 
8.1. ANÁLISE CUSTO/BENEFÍCIO 
 

 
Os cálculos da taxa interna de retorno (TIR), do valor presente líquido 

(VPL) e da relação benefício/custo (B/C), feitos com base na análise conjunta do 
fluxo de custos e de benefícios da tecnologia (Tabela 7), confirmam o impacto 
positivo de investimentos em pesquisa e desenvolvimento sobre a geração de 
renda no agronegócio brasileiro. 
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Tabela 7: ANÁLISE DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 
Planejamento, Gestão e Padrões Operacionais na Produção de Leitões - leitão 
Ideal (Histórico 2010 - 2014). 
 

Taxa Interna de Retorno 
TIR 

Relação 
Benefício/Custo 

B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 
VPL (6%) 

185 ,00  % 5 ,72  R$  5 .467 .000 ,00  

 
Esta tecnologia proporcionou uma relação benefício/custo de R$ 5,72, no 

período avaliado, de 2010 até 2014, ou seja, para cada real investido, houve um 
retorno foi de R$ 5,72. 

A avaliação da TIR nos apresenta a taxa de desconto que faz com que o 
valor atualizado dos benefícios seja igual ao valor atualizado dos custos. A 
tecnologia será economicamente viável se a TIR for maior do que o retorno 
exigido. Caso contrário, a menos que ela tenha impactos sociais e ambientais 
positivos que compensem o investimento, ela deve ser rejeitada. 

No período de 6 anos, a TIR foi de 185%, para a tecnologia em avaliação, 
apresentando impacto econômico altamente positivo. O retorno tão alto é 
justificado porque os custos são muito baixos em comparação com a receita 
(Tabela 6). 

O retorno é tão alto porque os gastos são muito baixos em comparação 
com o incremento de produtividade na produção de leitões. 
 
 
9. AÇÕES SOCIAIS 
 

As ações sociais relacionadas a esta tecnologia para fins do Balanço Social 
da Empresa estão sintetizadas na tabela 8. 
 
 
Tabela  8.  Ações sociais - Planejamento, Gestão e Padrões Operacionais na 
Produção de Leitões - leitão Ideal (Histórico 2010 - 2014) 
 

Tipo de ação 

 Ações de filantropia 

x Agricultura familiar  

 Apoio Comunitário 

 Comunidades Indígenas 

x Educação e formação profissional externa 

x Educação e formação profissional interna 

x Meio ambiente e educação ambiental 

 Participação no Fome Zero 

 Reforma Agrária 

 Saúde, segurança e medicina do trabalho 

x Segurança Alimentar 
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10. FONTE DE DADOS 
 

A metodologia para confecção deste relatório de avaliação de impactos 
consistiu de entrevistas, a campo, e levantamento de dados estatísticos, 
amparadas por um roteiro elaborado e discutido com a equipe de avaliação. A 
primeira etapa das entrevistas tinha como foco caracterizar a opinião dos 
beneficiários suinocultores que utilizam a prática ou processo do Planejamento, 
Gestão e Padrões Operacionais na Produção de Leitões - leitão Ideal. Também 
foram registradas as opiniões de especialistas na tecnologia avaliada.  

Observando-se que os entrevistados produtores foram selecionados pelo 
critério logístico, priorizando-se estabelecimentos próximos a nossa Unidade. 
Também, parte das entrevistas foi realizada através de telefonemas e que, por 
causa do alcance geográfico, permitiu uma melhor “visualização” nacional da 
adoção da tecnologia Embrapa. 

Os dados relativos à composição do rebanho e de abates nos estados de 
RS e SC foram obtidos a partir de dados do Levantamento Sistemático da 
Produção e Abate de Suínos – LSPS desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves 
em parceria com a Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de 
Carne Suína (http://www.cnpsa.embrapa.br/), do Anualpec 2014 e de dados da 
ABIPECS, 2013 e da ABPA 2014. 

 
As entrevistas de coletas de dados e informações qualificados foram 

realizadas com os pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento da 
tecnologia, bem como com os profissionais das principais indústrias produtoras e 
processadores de produtos suínos e produtores (Tabela 9). 

 
Tabela 9 - Número de consultas realizadas por município 

Municí- 
pios 

Estado 
Produtor Familiar Produtor Patronal 

Especialistas Total 
Pequeno Médio Grande Comercial 

Arvoredo SC  1    1 

Braço do 
Norte 

  1    1 

Concórdia SC     3 3 

Chapecó SC     2 2 

Total   2   5 7 

 
 

 
Por fim, para as estimativas dos custos do programa foram realizadas 

consultas à área orçamentária da Unidade. Os seguintes gastos foram alocados 
para o programa: 
- para os custos de pessoal alocou-se as despesas com pesquisadores, 

analistas e técnicos envolvidos (ponderadas por sua dedicação ao programa, 
entre 15% e 70%); 

- Os custos de depreciação foram calculados considerando a depreciação total 
da unidade e o percentual de tempo dos profissionais da Embrapa envolvidos 
no projeto. Se 5% da força d trabalho está no projeto, 5% da depreciação total 
recai neste projeto, ou seja, o custo de depreciação de capital foi obtido 

http://www.cnpsa.embrapa.br/
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considerando-se o custo total em depreciação da unidade e o tempo dedicado 
pelo pesquisador e de uso de instalações no projeto. 

- 15% do custeio de pesquisa a título de custos administrativos (padrão para 
todos os projetos da Unidade); 

- Os gastos específicos em transferência de tecnologia, na participação em 
eventos, congressos, simpósio, cursos e consultorias, as despesas foram 
obtidas junto aos profissionais envolvidos. 

 
 
 
Atualização dos valores: 
 
 

Optou-se por atualizar os valores com base do IGP-DI, da Fundação 
Getúlio Vargas. 
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