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1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 

1.1. Nome/Título: Tomate Híbrido BRS Nagai 

 

1.2. Ano de Lançamento: 2012 

 

1.3. Ano de Início de adoção: 2012 

 

1.4. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

 

Objetivo Estratégico PDE/PDU 

X Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 

X Inclusão da Agricultura Familiar 

X Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 

 Sustentabilidade dos Biomas 

X Avanço do Conhecimento 

 Não se aplica 

 

 

1.5. Descrição Sucinta 

O BRS Nagai é um híbrido de tomate tipo Saladete desenvolvido pelo Programa de 

Melhoramento Genético da Embrapa Hortaliças e indicado para cultivo em todas as regiões 

produtoras, em qualquer época de semeadura, tanto em campo aberto quanto em condições 

protegidas. A cultivar é tolerante às principais espécies de Begomovirus (agentes causais das 

geminiviroses) e resistente a alguns patótipos do Tomato mosaic virus (ToMV). Possui ainda o gene 

Sw-5, que confere resistência a diferentes espécies do complexo de Tospovirus. Apresenta frutos de 

até 200 g e potencial produtivo de até 440 caixas de 25 kg por 1000 plantas (11 kg/planta) em 

cultivo protegido e em campo aberto. Os frutos possuem boa tolerância às rachaduras, formato de 

redondo a elíptico, são firmes e com coloração externa vermelha escura e brilhante, com teor de 

sólidos solúveis de 4,7ºBrix. 

A combinação de tolerância a begamovírus e resistência a tospovírus é uma vantagem 

comparativa apresentada por poucos híbridos disponíveis no mercado, embora seja imprescindível 

para a produção de boa qualidade em qualquer região produtora. Os níveis de resistência/tolerância 

de campo a begomovírus e tospovírus são elevados, embora algumas plantas possam, 

eventualmente, manifestar sintomas de infecção. O BRS Nagai também apresenta resistência aos 
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fungos causadores da murcha-de-fusário [Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici raça 1 (gene I-1); 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici raça 2 (gene I-2)] e murcha-de-verticílo [Verticillium dahliae 

raça 1 (gene Ve)]. Esta solução tecnológica foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com outras 

instituições. 

Em condições de cultivo protegido, quando comparado com os demais materiais do 

segmento Santa Cruz alongado, Saladete ou 'Cajá', o híbrido ‘Nagai’apresentou qualidade gustativa 

superior, ganhos de produtividade de 14,3%; elevação do teor de Brix em 17,5% e redução de 

custos de produção em até 41,3% como efeito de redução de aplicação de defensivos e 

correspondente economia de mão-de obra. 

 

 

1.6. Abrangência 

 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF X ES X PR X 

BA X AM  GO X MG X RS  

CE X AP  MS  RJ  SC  

MA  PA  MT  SP X  

PB  RO   

PE X RR  

PI  TO  

RN X  

SE  

 

 

1.7. Beneficiários 

O tomate híbrido ‘Nagai”, com quatro anos no mercado, vem gerando benefícios para todos 

os segmentos de sua cadeia produtiva. Nos elos a montante, a nova tecnologia contribui com 

geração de emprego e renda nos setores de corretivos de solo, fertilizantes e defensivos e transporte 

de insumos e, ainda nas empresas de produção e comercialização de sementes. No setor produtivo, 

os principais beneficiários da tecnologia avaliada são pequenos e médios produtores. A atividade é 

conduzida em propriedades de até 20 ha em modos de exploração familiar. Nos segmentos a jusante 

do setor produtivo, as empresas de produção e comercialização de embalagens, o mercado 

atacadista, a rede varejista e os consumidores finais que, diretamente, são beneficiados. A rede 

varejista se beneficia da maior vida de prateleira do material. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

2.1 Produção Mundial de Tomate 

As últimas estatísticas da FAO se referem ao ano 2013, quando a safra mundial do tomate 

foi de 161.793,8 mil toneladas colhidas em uma área de 4.803,7 mil hectares, com produtividade de 

33,68 t/ha. A produção do tomate é amplamente difundida no mundo inteiro. Entre os 243 países 

listados pela FAO, a maioria são produtores de tomate (73,2%), incluindo o tomate para mesa e 

para processamento industrial. Os principais produtores mundiais de tomate são a China (30,9%), 

Índia (20,1%) Estados Unidos (8,16%), Turquia (7,02) Egito (5,33%) Iran (3,71%), Itália (3,71%), 

Espanha (2,48%), Brasil (2,39%) e México (2,12%). Esses países em conjunto produziram a maior 

parte do total mundial (76,18%). A liderança da China na produção de tomate se dá em função da 

grande área plantada (1 milhão de hectares), pois sua produtividade não alcança índices elevados 

(49,9 t/ha). Já o Brasil, classificado na 10ª posição do ranking, apresenta produtividade 

significativamente superior (acima de 60 t/ha), sendo inferior aos Estados Unidos (88,0 t/ha) e 

Espanha (82,1 t/ha). 

 

2.2 Produção brasileira de tomate 

A produção brasileira de tomate em 2015 foi de 3.468,0 mil toneladas colhidas em uma área 

55,1 mil hectares, sendo 76,2% de tomate mesa e o restante de tomate para processamento 

industrial. A produtividade média foi de 63,036kg por hectare. As regiões Sudeste e Centro-Oeste 

concentram 73% da produção nacional de tomate de mesa. No Brasil, com exceção do Amapá e 

Tocantins, o tomate é produzido, em todos os demais Estados. Entretanto, os três principais estados 

produtores, Goiás, Minas Gerais e São Paulo concentram maior parte da produção total. Em 2015, o 

tomate iniciou o ano com produção em queda de 19,3%. Este fato é resultado principalmente da 

redução da área plantada, cerca de 15,7%. O principal fator limitante da produção é o clima, que 

mostrou precipitações pluviométricas abaixo do necessário para o bom desenvolvimento da cultura. 

Mesmo nas áreas que utilizaram a irrigação, a falta de chuva diminuiu ainda mais os níveis dos 

reservatórios que foram insuficientes para atender as exigências da cultura. O estado de Goiás, que 

na safra 2014 plantou 11.653 hectares, plantou em 2015 apenas 8.649 hectares, ou seja, 25,8% a 

menos. O rendimento médio da cultura também foi reduzido em 5,3% e o resultado refletiu na 

queda da produção em 29,7%. Minas Gerais, segundo maior produtor, em 2015 enfrentou um clima 

menos desfavorável que no ano anterior. Apesar de uma redução de área em 3,3%, o rendimento 

médio foi maior (2,1%), passando para 72.631 toneladas em 2015. Mesmo com a perspectiva mais 

otimista para 2016 com relação à produtividade, espera-se que a produção seja reduzida em 1,1%. O 

Estado de São Paulo enfrentou uma severa crise hídrica e como isso, a redução da área foi de 22,5% 
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e de rendimento médio de 13,6%. A expectativa de queda da produção de tomate em São Paulo é de 

16,0% em 2016. Por parte dos produtores, aqueles que continuaram na atividade, conseguiram 

preços mais vantajosos no mercado. O resultado da retração da oferta de tomate e a expectativa de 

baixa oferta durante o ano pesou no bolso do consumidor que passou a arcar com pesadas margens 

de mark-up nos preços do tomate. Este fato levou a sociedade a conceder ao tomate o sarcástico 

título de tomate ‘vilão da inflação’. No Brasil é acentuada a volatilidade de preços de mercado do 

tomate e a situação, apesar de ser preocupante para o agronegócio e sobretudo para os órgãos do 

setor governamental, inclusive para os dirigentes da pesquisa agropecuária, é difícil a médio . 

Em 2015, o agronegócio do tomate (mesa e indústria), somente no setor de produção gerou 

mais de 650 mil empregos e movimentou cerca de R$ 4,2 bilhões. Mesmo considerando os avanços 

tecnológicos na cultura, a tomaticultura brasileira ainda apresenta constantes desafios para a 

pesquisa agronômica. Entre os principais desafios, a sustentabilidade econômica da atividade é fato 

preocupante. No contexto de mercados globalizados, a garantia de competitividade da atividade em 

um futuro próximo deve ser o alvo de atenção dos agentes do agronegócio do tomate uma vez que, 

o mercado brasileiro de tomate, estritamente vinculado à conjuntura internacional pode assumir 

considerável complexidade, capaz de afetar todos os elos da cadeia produtiva. Assim por exemplo, 

a importação excessiva tem o poder de impactar negativamente a tomaticultura brasileira, podendo 

até resultar na depredação total do Setor. Por outro lado, os esforços das instituições públicas e 

privadas para gerar inovações têm produzido efetivos resultados. Nesse aspecto, a conversão do uso 

de variedades de polinização aberta por híbridos F1, representa uma das mudanças mais relevantes 

da tomaticultura de mesa brasileira. Assim por exemplo, a disponibilização no mercado de sementes 

de tomate com melhor qualidade gustativa, a adoção de mudas de alta qualidade produzidas por 

viveiristas altamente qualificados, a adoção e expansão das técnicas de irrigação por gotejamento, 

novas fórmulas de defensivos agrícolas, menos agressivas ao meio ambiente e saúde humana, novas 

máquinas para operações de transplantio e a oferta de tipos de tomates especiais com destaque para 

os híbridos tipos “Saladete” que, depois dos ‘grapes’ tem a maior preferência pelos consumidores.  

  É neste segmento de mercado que o tomate híbrido ‘Nagai’ apresenta sua contribuição em 

atendimento à demanda por um híbrido do tipo Santa Cruz alongado com características 

combinadas de tolerância a begomovírus e resistência a tospovirus (Figura 1) 

 



 7 

 

Figura 1. Tomate híbrido BRS ‘Nagai’ 

 

 

2.3 O Mercado atacadista de tomate de mesa 

Resultados de análise de uma amostra de 41 CEASAS vinculadas ao Programa de 

Modernização de mercados da CONAB, indicam que o mercado atacadista em 2014 comercializou 

832,3 mil toneladas de tomate no valor de R$1.577,5 milhões. Em relação ao ano de 2010, o 

mercado atacadista apresentou retração de 11,7% na quantidade comercializada, consequentemente 

os preços aumentaram em 64,2%, apesar da instabilidade do mercado e da transparente volatilidade 

dos preços nesse período, o valor da comercialização incrementou-se em 50%, aproximadamente 

(Figura 2).  

 

Figura 2. Desempenho do mercado atacadista de Tomate de mesa no período de 2005-2014 

CEAGESP (Central de Abastecimento de São Paulo) concentra a maior parte da 

comercialização de tomate de mesa, em seguida a CEASA de Belo Horizonte e a CEASA Rio de 

Janeiro formam os principais canais de comercialização de tomate in natura (Figura 3). 
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Figura 3. Principais canais de comercialização de tomate para o mercado atacadista, 2014 

A oferta de tomate para o mercado atacadista teve principal origem em São Paulo (33,5%), 

Minas Gerais (28,8%) e Rio de Janeiro (12,0%). Esses três estados em conjunto foram responsáveis 

por 74,3% do volume total de tomate comercializado na CAGESP (Figura 4). 

  

Figura 4. Oferta de tomate de mesa para o mercado atacadista, 2014 

Em 2015, a área de adoção do tomate ‘BRS Nagai’ foi de 1.527,9 hectares com 

produtividade média de 120 toneladas por hectare. A produção do tomate de mesa ‘BRS Nagai’ foi 

de 183,348 mil toneladas e estima-se que mais de 50% deste total foi destinado ao mercado 

atacadista. Assim, estima-se que a oferta adicionada de tomate ‘BRS Nagai’ para o mercado 

atacadista tenha sido de aproximadamente 91,974 mil toneladas, como contribuição para a 

sustentabilidade da oferta. 
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2.4 Impactos do Tomate BRS Nagai na cadeia produtiva brasileira 

O tomate híbrido ‘Nagai’ com apenas três anos de lançamento no mercado proporcionou 

contribuição significativa para a cadeia de tomate de mesa, em ganhos de produtividade, redução de 

custos e expansão da produção. A área de adoção inicial do tomate ‘Nagai’ foi 0,5 hectares, logo 

após o lançamento em 2012. No ano seguinte, a área de adoção passou para 25 hectares. Em 2014, o 

tomate alcançou uma área de adoção de 1.527,9 hectares. Além da elevada produtividade, uma das 

grandes vantagens desse híbrido quando comparado com os demais materiais do mesmo grupo é a 

redução de custos, explicada principalmente por ser um híbrido nacional, cujo preço da semente é, 

aproximadamente, 30% mais baixo do que dos similares importados. Adicionalmente, a resistência 

a diferentes espécies do complexo de Tospovirus e aos fungos causadores da murcha-de-fusário 

[Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici raça 1 (gene I-1); Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 

raça 2 (gene I-2)] e murcha-de-verticílo [Verticillium dahliae raça 1 (gene Ve)] conferem a nova 

tecnologia significativa economia de insumos e mão- de- obra, explicada pela redução de aplicações 

de agrotóxicos. Nesse aspecto, a menor quantidade de defensivos exigida pela cultura, além de 

proporcionar renda adicional para os produtores contribui para maior sustentabilidade da cultura em 

termos de preservação ambiental e menores riscos para a saúde humana. É importante ressaltar que 

no âmbito da cadeia de valores da tomaticultura de mesa no Brasil, a contribuição da Embrapa 

mostrou-se efetiva. Assim, em parceria com outras instituições, principalmente com a Agrocinco 

(empresa nacional produtora de sementes) somando os esforços de outros agentes do Agronegócio 

para difundir tecnologiacomo as empresas de assistência técnica e extensão rural- Emater, o tomate 

‘BRS Nagai’ disseminou-se nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, 

Bahia, Pernambuco e Ceará. Além de aumentar a disponibilidade do produto para a população, sob 

o ponto de vista econômico resultou em ganhos de renda regional, incremento na renda dos 

produtores por redução de custos e renda adicional gerada na cadeia por expansão da produção 

(Figura 5).  
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Área de
adoção (ha)

Ganhos
Regionais

gerados por
incrementos

de
produtividad

e   (R$)

Economia
obtida  em
redução de
custos ( R$)

Renda
Adicional

gerada por
expansão da

Produção
(R$)

Custo da
Tecnologia

(R$)

Benefício
econômico

(R$)

2012 0,5 36.290 9.739 36.290 422.721 41.159

2013 25 1.485.000 498.160 1.485.000 107.766 1.437.080

2014 1527,9 197.404.680 31.046.928 197.404.680 124.328 173.447.208

2015 1.610,50 192.776.850 27.128.873 192.776.850 128.661 167.786.710
 

Figura 5. Contribuição do tomate híbrido ‘BRS Nagai’ para a cadeia produtiva do tomate. 

 

 

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

3.1- Metodologia e fonte de dados 

Os dados que serviram para alimentar as análises deste relatório de impactos foram 

coletados de fontes primárias e secundárias. Nesse aspecto, utilizaram-se as publicações de palestras 

proferidas no Congresso de tomate de mesa e industrial realizado em Goiânia em 2013, assim como 

entrevistas diretas com agentes do agronegócio de tomate, incluindo a empresa de sementes parceira 

na comercialização do híbrido (Agrocinco), produtores, comerciantes, técnicos da extensão rural de 

Minas e Distrito Federal e técnicos da Secretaria Desenvolvimento Rural (SDR). O modelo 

utilizado na avaliação de impactos econômicos foi a metodologia do excedente econômico. Para as 

análises da avaliação de impacto social e ambiental, foi utilizado o Sistema AMBITEC. A entrevista 

com produtores teve como foco caracterizar a opinião dos beneficiários produtores que adotaram o 

tomate BRS Nagai.  

 

3.2 Resultados da avaliação de impactos econômicos 

3.2.1 Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade 

Tabela A - Benefícios Econômicos por Incremento de Produtividade por região 

Ano 

Rendim

ento 

Anterior 

Rendimen

to Atual2 

(kg/ha) 

Preço 

Unitá

rio 

Custo 

Adicio

nal 

Ganho 

Unitário 

(R$/ha) 

Partici

pação 

da 

Ganho 

Líquido 

Embrapa 

Área de 

Adoção 

(ha) 

Benefício 

Econômico 

(R$) 
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1 

(kg/ha) 

(R$/k

g)  

(R$/ha

) 

Embra

pa  

(%)  

(R$/ha)  

A B C D 

E=[(B-

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

201

2 72.000 110.000 1,91 0,00 72.580,00 70% 50.806,00 0,5 25.403,00 

201

3 80.000 110.000 1,98 0,00 59.400,00 50% 29.700,00 25,0 742.500,00 

201

4 82.000 120.000 3,40 0,00 129.200 50% 64.600 1.527,9 98.702,340 

201

5 96.000 130.200 3,50 0,00 119.700 50% 59.850 1.610,50 96.388,425 

 

 

3.2.2 Tipo de Impacto: Redução de Custos 

Tabela B - Benefícios Econômicos por de Redução de Custos 

Ano 

Custos 

Anterior 

(R$/ha) 

Custo 

Atual 

(R$/ha) 

Economia 

Obtida  

(R$/ha) 

Participação 

da Embrapa 

(%) 

Ganho 

Líquido 

Embrapa  

(R$/há) 

Área de 

Adoção 

(ha) 

Benefício 

Econômico  

(R$) 

A B C=A-B D E=CxD F G1=(ExF) 

2012 60.868,00 41.390,24 19.477,76 50 9.738,88 0,5 4.869,44 

2013 62.270,00 42.343,60 19.926,40 50 9.963,20 25,0 249.080,00 

2014 65.320 45.000 20.320 50 10.160,0 1.527,9 15.523.464 

2015 63.145 46.300 16.845 50 8.422,72 1.610,50 13.564.791 

 

3.2.3 Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas 

Tabela C - Benefícios Econômicos devido a Expansão da Produção em Novas Áreas 

Ano 

Renda 

com 

Produto 

Anterior  

(R$) 

Renda 

com 

Produto 

Atual  

(R$) 

Renda 

Adicional 

Obtida 

(R$) 

Participação 

da Embrapa  

(%)  

Ganho 

Líquido 

Embrapa  

(R$)  

Área de  

Adoção 

(ha) 

Benefício  

Econômico  

(R$) 
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  A B C=B-A D E=CxD F G=ExF 

2012 137.520,00 210.100,00 72.580,00 30% 21.774,00 0,5 10.887,00 

2013 158.400,00 217.800,00 59.400,00 30% 17.820,00 25 445.500,00 

2014 278.800 408.000 129.200 30 38.760 1.527,9 59.221.404,00 

2015 336.000 455.700 129.700 30 39.910 1610,5 57.833.055,00 

 

 

3.2.4 Total dos Benefícios Econômicos 

Tabela D - Total dos Benefícios Econômicos Estimados em Reais (R$) 

ANO TOTAL = (I + G1 + G2 + G3) 

2012 41.159,44 

2013 1.437.080,00 

2014 173.447.208,00 

2015 167.786.271,00 

 

3.3. Análise dos impactos econômicos 

Em ganhos de produtividade, os rendimentos médios do ‘BRS Nagai’ foi de 130,2 toneladas 

por hectare, enquanto outros materiais do mesmo grupo Saladete alcançaram a média de 96 

toneladas por hectare. Em 2015, as condições climáticas desfavoráveis causaram retração na oferta 

do tomate o preço médio do tomate aumentou recompensando os produtores que permaneceram na 

atividade com o preço médio de R$ 3,40 por quilo do tomate. Consequentemente o ganho unitário 

gerado pela nova tecnologia por incremento de produtividade foi de R$ 119,7 mil por hectare, que 

gerou um crédito de 50% para a Embrapa equivalente ao ganho líquido de R$ 59,8 mil por hectare. 

Este valor multiplicado pela área de adoção de 1.610,5 hectares resultou em benefícios econômicos 

para a sociedade de R$ 96.388,4 mil.  

Associada aos ganhos de produtividade, a resistência à doenças implicou em redução de 

custos devido a redução de aplicações de defensivos e respectiva mão-de-obra. Assim o custo de 

total de produção do tomate BRS Nagai foi de R$ 46,3 mil por hectare, enquanto o custo total de 

outros materiais do mesmo grupo foi de R$63,145 mil por hectare. Em termos de redução de custos, 

a tecnologia proporcionou vantagem de, aproximadamente, 47%, incluindo o preço mais baixo de 

sementes nacionais e a redução de mão- de- obra devido a redução de aplicação de menor 

quantidade de defensivos. Neste componente, atribuiu-se um crédito de 50% para a Embrapa que 

resultou em ganhos líquidos de R$ 8,422 mil por hectare, que multiplicado pela área de adoção, 

gerou benefício econômico para a sociedade no valor de R$ 13.564,7 mil.  
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A agregação de valor não se aplica ao caso, embora o BRS Nagai’ apresente diferenciação 

em qualidade pelo maior teor de obrix, porém o mercado não considera este parâmetro como 

agregação de valor explícito. 

A expansão da produção de tomate de mesa, em consequência da introdução do ‘BRS 

Nagai’ nos sistemas de produção não teria se concretizado se não fossem os esforços das 

instituições parceiras para os sistemas de produção. Nessa situação, creditou-se à Embrapa a parcela 

de 30% dos benefícios econômicos gerados por expansão da produção que resultou em um ganho 

líquido para a Embrapa de R$ 35.910 por hectare que gerou benefícios econômicos totais de R$ 

57.833 mil, calculado com base na área de adoção total. O programa de melhoramento genético do 

tomate foi iniciado em 2008 e a geração do tomate ‘BRS Nagai’ contou com a parceria da 

Agrocinco que arcou com maior parte dos custos de geração e transferência da tecnologia. Desta 

forma, a parcela do tomate ‘BRS Nagai’ custeada pela Embrapa totalizou de forma cumulativa o 

valor de R$ 1.289,5 mil, estimado com base no rateio (entre esta e outras tecnologias) do tempo do 

pessoal, materiais de pesquisa e outras despesas com geração e transferência de tecnologia. Em 

contrapartida, o somatório dos valores dos benefícios econômicos gerados pela tecnologia por 

ganhos de produtividade, ganhos líquidos por redução de custos e expansão da produção foi 

estimado e apropriado pela sociedade o valor de R$ 167.786,2 mil .  

 

3.4. – Fonte de dados 

As principais fontes de dados foram entrevistas diretas com o Diretor da Empresa 

multiplicadora de sementes, técnicos da Emater e produtores do DF, Goiás, Minas Gerais e São 

Paulo, conforme tabala.1. 

Tabela 3.3.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 

Familiar 
Produtor Patronal 

Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

DF  4 0 0 0 4 

SP  3 0 0 0 3 

MG  4 0 0 0 4 

Total      11 
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4. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

4.1 - Estimativa dos Custos 

Tabela 4.1. – Estimativa dos custos 

Ano 

Custos de 

Pessoal 

(R$) 

Custeio de 

Pesquisa 

(R$) 

Depreciação 

de Capital 

(R$) 

Custos de 

Administraçã

o 

(R$) 

Custos de 

Transferência 

Tecnológica 

(R$) 

Total 

(R$) 

2009 46.594,21 25.680,00 855,00 5.136,00 0,00 78.265,21 

2010 49.568,31 27.293,00 396,00 5.459,00 4.600,00 87.315,91 

2011 52.732,24 32.555,00 534,00 6.511,00 34.100,00 126.432,24 

2012 56.098,13 42.345,00 296,00 8.469,00 23.500,00 130.708,13 

2013 62.500,00 19.000,00 0 3.800,00 12.410,00 97.710,00 

2014 79.650,00 23.655,72 0 4.731,00 16.290,00 124.327,71 

2015 82.550,00 24.580,00 0 5.240,00 16.290,00 128.660,85 

Total 

429.692,89 

 

195.108,72 

 

2.081,00 

 

39.345,74 

 

107.191,70 

 

1.289.518,4

1 

 

Participaç

ão 

33,32% 

 

15,13% 

 

0,16% 

 

3,05% 

 

8,31% 

 

100,00% 

 

 

 

4.2 - Análise dos Custos 

O tomate BRS Nagai, juntamente com outros materiais (BRS Couto, BRS Iracema, BRS 

Imigrante, BRS Montese e BRS Zamir) foi gerado pelo Programa de Melhoramento genético do 

tomate, desenvolvido em parceria com a Empresa Agrocinco que teve participação em 

aproximadamente 50% dos custos. Além disso, os custos do tomate BRS Nagai foram calculados 

com base em rateio do custo total do projeto entre todos as tecnologias lançadas, considerando 

apenas as despesas da Embrapa. Assim, foi contabilizado o tempo dos pesquisadores, pessoal de 

apoio e administrativos e as despesas com transferência de tecnologia. Dessa forma a nova 

tecnologia, considerando apenas a parcela de custos atribuída à Embrapa, onerou aos cofres 

públicos o valor estimado em R$ 1.289,5 mil com gastos de pessoal, insumos e outros materiais 

necessários, como a depreciação de máquinas e equipamentos utilizados nos cultivos. 

Adicionalmente, foram contabilizadas as ações de transferência de tecnologia (despesas de viagens 

e insumos para instalação de UDs, folders e outros veículos de divulgação) que geraram custos até o 

ano de 2015. 
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5. Análises de rentabilidade 

Taxa Interna de Retorno 

TIR 

Relação Benefício/Custo 

B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 

VPL (6%) 

2 5 2 , 9 5 %  430,00 R$ 220.957,01 

 

Os indicadores gerados pela TIR indicam o resultado do uso recursos públicos empregados 

como a melhor alternativa de aplicação do capital em relação as demais alternativas oferecidas pelo 

mercado financeiro ou de capital. Essa taxa, com base no desconto de 6% que representa a correção 

do capital aplicado em conta poupança, tornando-o igual ao valor de custos e benefícios. A 

tecnologia será economicamente viável se a TIR for maior do que outras alternativas de aplicação 

do capital. Caso contrário, a menos que ela tenha impactos sociais e ambientais positivos e 

relevantes que compensem o investimento, ela deve ser rejeitada. No período de 5 anos, a TIR foi 

de 252,9%, para a tecnologia em avaliação, apresentando-se altamente favorável. O indicador 

obtido pela TIR evidencia que os investimentos públicos alocados na geração e transferência do 

tomate ‘BRS Nagai’ foram economicamente viáveis para a sociedade. 

 

6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

6.1. Avaliação dos Impactos utilizando metodologia do Ambitec-Social 

 Os resultados de avaliação de impacto social apresentados para o ano base de 2015 apenas 

reproduzem os resultados obtidos com aplicação da metodologia do Ambitec-Social junto a 

produtores e demais representantes da cadeia produtiva do tomate de mesa, realizada no ano de 

2012. 

 

6.1.1.Tabela - Impactos Sociais – Aspecto Emprego 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 

(*) 

Capacitação sim 0 

Oportunidade de emprego local qualificado sim 0 

Oferta de emprego e condição do trabalhador sim 0 

Qualidade do emprego  sim 0 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial ). 
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 Apesar dos impactos positivos, em especial relacionados à produtividade e redução de 

custos de produção, do ponto de vista dos beneficiários da tecnologia, não foi identificada qualquer 

alteração direta na geração de empregos, ao menos, neste primeiro exercício de avaliação da 

tecnologia a campo, considerando que 2012 foi o primeiro ano de avaliação social da tecnologia.  

6.1.2. Tabela - Impactos Sociais – Aspecto Renda 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 

(*) 

Geração de Renda do estabelecimento sim 8,8 

Diversidade de fonte de renda sim 0 

Valor da propriedade  sim 0 

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

 A média geral de impacto no aspecto renda foi significativamente influenciada pelo fator de 

geração de renda no estabelecimento, de acordo com as entrevistas coletadas, sendo esta a 

contribuição mais significativa para o impacto social final. Este resultado reflete a coerência na 

resposta dos usuários da tecnologia se comparado com o impacto econômico já discutido, com 

destaque à redução de custos e aumento da produtividade obtida a partir da adoção do BRS Nagai, 

em relação aos híbridos concorrentes no mercado. 

 

6.1.3. Tabela - Impactos Sociais – Aspecto Saúde 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 

(*) 

Saúde ambiental e pessoal sim 0,8 

Segurança e saúde ocupacional sim 0,2 

Segurança alimentar sim 1,8 

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

 A adoção da tecnologia BRS Nagai teve leve influência positiva no aspecto saúde ambiental 

e pessoal bem como na segurança e saúde ocupacional. Essa indicação pode se referir ao efeito de 

redução da necessidade de aplicação de agrotóxicos nas lavouras, devido a já citada resistência 

genética combinada do material à dois complexos virais de importância na cultura do tomateiro. 

Quanto a segurança alimentar, o efeito observado foi um pouco mais significativo e se refere, 

provavelmente, ao aumento do poder aquisitivo das famílias de agricultores como resultado da 
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adoção da tecnologia, garantindo melhores condições de acesso a alimentos de qualidade e em 

quantidade.  

6.1.4. Tabela - Impactos Sociais – Aspecto Gestão e Administração 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 

(*) 

Dedicação e perfil do responsável sim 0 

Condição de comercialização sim 0 

Reciclagem de resíduos  sim 0 

Relacionamento institucional sim 0 

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

 

 

6.2.- Análise dos Resultados 

 

Média Tipo 1 

0,58 

 

 O impacto social final da tecnologia é modesto e diretamente influenciado, em boa parte, 

pelos efeitos positivos do impacto econômico gerado a partir da sua adoção, em comparação com a 

situação anterior. O que pode ser confirmado pela contribuição do efeito de geração de renda no 

estabelecimento.  

 

6.3. – Fonte de dados 

Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 

Familiar1 
Produtor Patronal2 

Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 

DF  4 0 0 0 4 

SP  3 0 0 0 3 

MG  4 0 0 0 4 

Total      11 
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7. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

7.1.- Avaliação dos impactos ambientais 

O tomate BRS Nagai é um híbrido com hábito de crescimento indeterminado que apresenta 

excelente cobertura foliar, o que reduz a escaldadura solar dos frutos. Ele apresenta grande 

produtividade, tolerância às principais espécies de Begomovirus e resistência a alguns patótipos do 

Tomato mosaic virus (ToMV). Possui ainda resistência a diferentes espécies do complexo de 

Tospovirus, e a fungos causadores da murcha-de-fusário. 

Para a avaliação de impactos ambientais dessa tecnologia, foram entrevistados cinco 

conhecedores da mesma, entre técnicos de ATERs e usuários diretos dela.  

Para a realização da avaliação de impactos ambientais utilizou-se o sistema Ambitec-Agro 

(Rodrigues et al., 2003). Tal sistema é composto por um conjunto de planilhas eletrônicas que 

consideram quatro aspectos principais na avaliação de impactos ambientais, quais sejam: alcance, 

eficiência, conservação e recuperação ambiental. Cada um dos aspectos é organizado em matrizes 

de ponderação automatizadas, onde são determinados os coeficientes de impacto – CI - (para cada 

aspecto ou componente) e o índice agregado de impacto ambiental da inovação agropecuária - IAIA 

- (índice que engloba a avaliação integrada de todos os aspectos). Os conjuntos de fatores de 

ponderação considerados na análise são dois, sendo eles àqueles referentes à escala de ocorrência e 

ao peso do componente. 

  As escalas de ocorrência do impacto podem ser divididas em: Pontual; Local; e Entorno. A 

elas são atribuídos os fatores de ponderação 1, 2 e 5, respectivamente (Rodrigues et al., 2003). 

Entende-se por impacto pontual aquele de ocorrência restrita à área de cultivo. O impacto local, por 

sua vez, pode ser entendido como aquele que pode ser sentido externamente à área de cultivo, 

porém restrito à propriedade agrícola. Já o impacto no entorno pode ser entendido como aquele 

cujos efeitos externem os limites da propriedade.  Para alguns componentes, entretanto, o sistema 

Ambitec-Agro apresenta restrições a escalas pontuais, devido à natureza deles, mantendo a 

ponderação 5. Esse fato pode ser exemplificado pelos indicadores do aspecto eficiência tecnológica 

e do componente qualidade do solo, cujos impactos das atividades agrícolas são impreterivelmente 

observados na área de cultivo. 

O segundo conjunto de fatores de ponderação utilizado nas matrizes de efeito da tecnologia 

refere-se ao peso do componente para a formação do indicador de impacto ambiental. Esses pesos 
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são passíveis de alteração quando em situações específicas, em que o usuário julgue os valores 

originais inadequados para uma boa avaliação, desde que a soma deles seja igual a +1 ou -1, a 

depender da direção do impacto (se positivo ou negativo) (Rodrigues et al., 2003 a). As 

ponderações em questão podem, portanto, ser entendidas como um indicativo da importância do 

indicador na formação do componente do qual faz parte.  

  A avaliação de impactos ambientais realizada pelo sistema Ambitec-Agro é baseada ainda 

em entrevistas a produtores rurais e/ou visitas de campo na área a ser avaliada (Rodrigues et al., 

2003a).  

  O preenchimento das planilhas eletrônicas é feito por meio da inserção dos coeficientes de 

alteração – CA - (Tabela 1) observados para cada indicador. São avaliados pelo sistema os seguintes 

aspectos: Eficiência Tecnológica, cujos indicadores representam alterações nos componentes uso de 

agroquímicos, uso de energia e uso de recursos naturais; Conservação Ambiental, cujos indicadores 

representam alterações nos componentes atmosfera, qualidade do solo, qualidade da água e 

biodiversidade; e Recuperação Ambiental. Ao todo são avaliados 37 indicadores. Com base nos 

resultados obtidos, cada indicador componente do Sistema Ambitec-Agro foi valorado como 

disposto na Tabela 1 e tais valores foram lançados nas planilhas eletrônicas MS-Excel, disponíveis 

para download no sítio da Embrapa Meio Ambiente. Os fatores de ponderação referentes ao peso do 

componente foram mantidos como originalmente propostos. Foram obtidos, dessa maneira, os 

resultados quantitativos dos impactos, quais sejam: os coeficientes de impactos dos componentes e 

dos aspectos, bem como o índice agregado de impacto ambiental da tecnologia selecionada. Tais 

coeficientes de impacto e índice de impacto ambiental foram avaliados e interpretados de acordo 

com a escala que varia de -15 (maior impacto negativo) a +15 (maior impacto positivo). 

  Por fim, foram calculados os coeficientes de impactos por entrevistado e médio?, para cada 

indicador de impacto, bem como os índices agregados de impacto ambiental, por entrevistado e 

médio.  
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7.1.2.- Eficiência Tecnológica 

Tabela 5.1.2.1 - Eficiência Tecnológica 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Geral 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou 

materiais 
Sim 3,1 

Uso de energia Sim -1,0 

Uso de recursos naturais Sim 1,2 

Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, 

comercial) 

Foram relatados pelos entrevistados uma leve redução na frequência de aplicação de 

agrotóxicos, bem como da variedade de compostos ativos utilizados em lavouras que adotaram o 

híbrido, quando comparadas com aquelas que utilizavam demais cultivares disponíveis no mercado. 

Esporadicamente, também foram citados redução da toxicidade dos compostos utilizados. Esse fato 

pode estar associado à presença de resistência ou tolerância a doenças, conforme descrito no ítem 

6.1. 

Ainda foi constatada uma redução moderada na necessidade de uso de fertilizantes NPK 

hidrossolúveis, bem como de corretivos e micronutrientes. Indicando uma maior eficiência dessa 

cultivar no uso de nutrientes e uma maior adaptação às condições ácidas encontradas em boa parte 

de solos brasileiros. Outra possível explicação, não necessariamente ligada a cultivar em si, é o 

cultivo em áreas onde os solos já estão enriquecidos com nutrientes e acidez corrigida, em razão do 

longo período de uso delas, que por si só, pode estar mascarando a real necessidade de uso desses 

insumos. É preciso avançar no monitoramento dessas áreas para que uma melhor elucidação dessa 

questão seja dada. Outra possibilidade refere-se a manutenção de plantas mais saudáveis e com 

melhor aspecto, não havendo confusão entre os sintomas das doenças e aqueles decorrentes da 

deficiência nutricional, reduzindo assim a aplicação desnecessária de fertilizantes.  

O componente Uso de Agroquímicos, constituído pelos indicadores acima citados, 

apresentou Coeficiente de Impacto igual a 3,1, correspondendo a um baixo impacto ambiental 

positivo. Quando da análise dos Indicadores Agregados de Eficiência Tecnológica, ainda foram 

identificados um pequeno impacto ambiental positivo para o indicador Uso de Recursos Naturais 

(1,2), destacando-se duas citações esporádicas de moderada redução da necessidade de uso de água 

para irrigação e para processamento. Foram também identificados impactos negativos para o 

indicador Uso de Energia (-1,0), relacionado, principalmente, ao aumento do consumo de diesel 

e/ou gasolina. O aumento do uso desses combustíveis fósseis pode estar ligado ao uso de 
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maquinário para o cultivo do tomate, bem como ao transporte para distribuição do produto aos 

centros comerciais. 

 

 

7.1.3.- Conservação Ambiental 

Tabela 7.1.3 - Conservação Ambiental para AMBITEC Agro 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Geral 

Atmosfera Sim 0.00 

Qualidade do solo Sim -0,50 

Água Sim 0.06 

Biodiversidade Sim 0.00 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, 

comercial) 

A análise dos Indicadores Agregados de Conservação Ambiental revelou um pequeno 

impacto ambiental negativo do uso da tecnologia no indicador Qualidade do solo, bem como um 

pequeno impacto ambiental positivo no indicador Água. O impacto negativo sobre a qualidade do 

solo foi relatado por apenas um dos entrevistados e está relacionado à redução de teores de 

nutrientes e matéria orgânica do solo, bem como ao aumento da compactação do solo. Da mesma 

forma, a melhorai na Qualidade da Água em áreas de produção que utilizam o Tomate Nagai 

também foi relatado por apenas um dos entrevistados e estão relacionados à redução da Demanda 

Bioquímica de Oxigênio. É possível, entretanto, que, como não houveram citações por parte da 

maior parte dos entrevistados relacionados à existência de impactos referentes aos indicadores de 

Conservação Ambiental, possa ter havido certa dificuldade por parte do entrevistado em identificar 

a real conexão entre os impactos citados e a tecnologia em questão. 

 

7.1.4.- Recuperação Ambiental 

Obs.: o indicador recuperação ambiental não é aplicável à avaliação de impactos ambientais da 

tecnologia. Tal fato é plenamente compreensível, dadas as características de tecnologias como a 

aqui avaliada (cultivar) que não tem como foco principal intervenções conservacionistas no 

ambiente. Entende-se, portanto, que tal indicador estaria mais ligado a sistemas agrícolas que de 

alguma forma exercem influência tal sobre o ambiente que o agroecossistema anteriormente 

degradado seja recuperado, no todo ou em parte.  

7.2. Índice de Impacto Ambiental 
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Média 

0,41 

 

O índice de impacto ambiental da tecnologia foi positivo (0,41), numa escala que vai até 15. 

Isso indica que a entrada da tecnologia no mercado representou uma melhoria muito pequena na 

qualidade ambiental dos agroecossistemas de produção dessa hortaliça. Essa melhoria se deu 

principalmente pela redução na necessidade de uso de agroquímicos em razão do uso do tomate 

BRS Nagai, e pode estar relacionado à resistência e/ou tolerância à doenças e pragas, bem como à 

maior eficiência no uso de fertilizantes. Adicionalmente, foram observados ainda impactos 

positivos nos indicadores Uso de Recursos Naturais e Qualidade da água, além de impactos 

negativos nos indicadores Uso de Energia e Qualidade do Solo. 

 

 

8. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 

Entre o final da década de 1980 e início da década de 2000, a Embrapa lançou cinco 

cultivares de tomate para processamento industrial ou consumo in natura (tomate mesa), com 

diferentes características de resistência genética a diversas doenças e anomalias, inclusive 

incorporando características “longa vida”. Nesse período, o único lançamento do grupo Italiano ou 

saladede foi o tomate San Vito, que chegou ao mercado em 2003, quando o segmento ainda estava 

recente no Brasil, com poucas variedades disponíveis. Já no período compreendido entre os anos 

2010 e 2013, a Embrapa Hortaliças lançou dez novas variedades híbridas, sendo duas destinadas ao 

processamento industrial e oito destinadas à cadeia produtiva do tomate de mesa, que representa 

76% do mercado nacional. Dentre esses lançamentos mais recentes, três cultivares são do tipo 

cereja (graúdo e alongado), duas do grupo salada, uma do grupo Santa Cruz (ou Santa Clara) e, 

finalmente os dois híbridos do tipo Italiano (ou Saladete). Destaca-se que dos quatro grupos de 

tomate de mesa, este último, que é o mais recente no Brasil, sendo introduzidas as primeiras 

variedades na década de 90. Apresentando maior tendência de expansão, já ocupando em 2012,  

Na avaliação econômica, o híbrido BRS Nagai se destaca pelo aumento de produtividade em 

relação aos outros materiais e pela redução significativa nos custos de produção, em parte explicada 

pela redução no preço da semente disponível ao produtor, quando em comparação com híbridos 

importados concorrentes. 

Já nas avaliações ambiental e social, utilizando a metodologia do Ambitec, que se baseia na 

opinião de uma amostra de no mínimo dez produtores rurais que adotaram a tecnologia, o 
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desempenho identificado foi, no geral positivo, porém moderado possivelmente por se tratar de 

impressões coletadas junto a produtores rurais, que ainda estão nos primeiros anos de uso do 

material a campo. Destaca-se, no entanto, a coerência dos resultados da avaliação econômica 

ambiental e social, que apontam para a redução no uso de agrotóxicos, decorrente da maior gama de 

resistência genética a doenças do material, como principal explicação dos indicadores positivos 

coletados até o momento, juntamente com vantagem no aumento de produtividade. 

Finalmente, com uma elevada relação custo/benefício e taxa interna de retorno altamente 

favorável, o BRS Nagai é apresentado como um excelente investimento dos recursos públicos 

destinados à pesquisa agropecuária e abre grandes possibilidades à participação da Embrapa em um 

segmento de mercado tipo saladete, em franca expansão no Brasil. 
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