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AVALIÇÃO DE IMPACTOS DA NOVA CULTIVAR BRS VIOLETA 
 
 

1 DESCRIÇÃO 

A ‘BRS Violeta’ é uma cultivar precoce, cujo ciclo desde o início de brotação até a colheita é 

de aproximadamente 150 dias em Bento Gonçalves, RS, e 120 dias nas condições tropicais. 

Em condições normais de cultivo atinge 25 a 30 t/ha de uvas com 19º a 21ºBrix. Apresenta 

bom comportamento em relação às doenças fúngicas. Adaptada a mudanças climáticas, pode 

ser colhida até 15 dias após a completa maturação, sem prejuízo da qualidade. O vinho e o 

suco elaborados com uvas da cultivar ‘BRS Violeta’ apresentam intensa coloração violácea, 

sabor aframboezado característico e acidez relativamente baixa. É recomendada para cultivo 

no Mato Grosso, no Noroeste de São Paulo e no Rio Grande do Sul, onde já vem sendo 

plantada comercialmente.  

Atualmente o maior uso da cultivar está sendo para dar mais coloração ao suco de uva.  Para 

os sucos integrais, que são produzidos e engarrafados num mesmo processo, havia falta de 

uma cultivar para ser adicionada à Concord Clone 30 (excelente em sabor) e a Isabel Precoce, 

ambas da Embrapa, para melhorar a coloração do suco e consequentemente a qualidade do 

mesmo, e a BRS Violeta está sendo usada com sucesso nessa composição. Além disso, sob 

o ponto de vista agroindustrial, a cultivar permite aumentar o período de oferta de uva em 

quantidade compatível com as plantas agroindustriais, aumento da eficiência pelo elevado 

teor de açúcar e aumento da qualidade do suco concentrado. Por parte do produtor rural, há 

um aumento de renda, sem aumentar os custos de produção e uma das características da 

cultivar, descoberta pelos produtores rurais, é o tempo de permanência no vinhedo após a 

plena maturação, sem haver danos, como murchamento, podridão. Alguns produtores 

revelaram que deixaram a uva até 15 dias, após o ponto de colheita, sem que houvesse 

nenhuma perda aparente. 

A cultivar usada para aumentar a cor do suco é a Bordô, que apresenta baixa produtividade 

inferior à BRS Lorena, e menor teor de açúcar, mas de alto valor comercial, devido a sua cor. 

A BRS Violeta, além da excelente coloração, é mais produtiva e com teor de açúcar de 3 a 4° 

Brix superior. 

 

1.2 Ano de Lançamento: 2006  

1.3 Ano de Início de Adoção: 2007 

1.4  Abrangência 
A cultivar tem se adaptado às diversas áreas de produção do país, no entanto a produção 

está concentrada na região da Serra Gaúcha. No Vale do São Francisco está sendo plantada 

para produção de suco concentrado, juntamente com a Isabel precoce e a Magna (cultivares 

oriundas do programa de melhoramento da Embrapa Uva e Vinho). Também é produzida em 

diversos municípios, fora da Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São 

Paulo, no Espírito Santo, no Mato Grosso e no Vale do São Francisco porém em pequena 

escala.  Para fins de cálculos da avaliação de impactos, só foi considerada a produção do Rio 

Grande do Sul. 

1.5 Beneficiários  

Beneficiam-se da tecnologia especialmente pequenos agricultores familiares que se 

beneficiam pelo aumento da renda, a agroindústria pelo aumento no faturamento por 



ofertarem um produto de qualidade e tem uma alternativa para aumentar a cor do suco 

elaborado com cultivares precoces (Isabel precoce e Concord Clone 30) e os consumidores 

pela alternativa de poderem adquirir um produto de qualidade com maior poder antioxidante. 

 

 

2 ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA 

Os consumidores estão cada vez mais informados e, portanto, mais exigentes com relação 

ao consumo de alimentos saudáveis. A busca por produtos que agreguem qualidade de vida, 

associando o prazer com o poder nutricional e nutracêutico, tem sido crescente. O suco de 

uva é um desses alimentos. É consumido de diversas formas: fresco, puro, na composição de 

bebidas e alimentos, incluindo geléias, balas, tortas. Para entender um pouco sobre essa 

cadeia produtiva, serão abordados aspectos de produção, de mercado e os benefícios à 

saúde. 

 

2.1 Cadeia Produtiva da Uva para Processamento 

 

A cultivar BRS Violeta, faz parte da cadeia produtiva da uva para processamento, 

representada na Figura 1.  Os principais elos desta cadeia são o produtor de uvas, a 

agroindústria vinícola e o consumidor. A maior parte da uva destinada à produção de suco de 

uva é produzida por pequenos produtores de agricultura familiar. Não há contrato formal entre 

o produtor de uvas e a empresa compradora de uvas. No nordeste há investimentos voltados 

para produção de uvas e elaboração de suco, atualmente com 400 para elaboração de suco 

integral e suco concentrado, especialmente. Os preços pagos, normalmente são os 

estabelecidos pelo Governo Federal, através da política de preços mínimos, de acordo com a 

cultivar (11 agrupamentos) e o teor de açúcar (5% de aumento para cada grau), sendo a base 

de 15° Babo, da cultivar Isabel. A cultivar BRS Violeta que pertenceu ao grupo Tintas I 

especial, cujo preço é 20% superior ao da cultivar Isabel, com o aumento da oferta foi igualada 

ao preço da Isabel. Por pertencer a política de preços mínimos, as empresas se beneficiam 

com o EGF (Empréstimo do Governo Federal), para pagamento da matéria prima, mas nem 

sempre o pagamento é realizado após a entrega da uva, havendo reclamações por parte dos 

produtores que entregam a uva em janeiro/fevereiro, e começam a receber o pagamento de 

julho em diante. Há intervenção também da fiscalização, especialmente no Rio Grande do 

Sul. As condições climáticas adversas ocorridas no ano de 2015, interferiram negativamente 

na produção de uvas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foram colhidas nos primeiros 

meses de 2016, resultando numa queda de produção de mais de 50%, ocasionando elevação 

nos preços pagos pela uva, superiores ao tamanho da queda da produção. O aumento dos 

preços foi transferido para o varejo. Apesar da queda de produção, a maioria das empresas 

apresentou bom desempenho, usando os estoques para abastecer o mercado, cujos preços 

dos produtos foram aumentados em pelo menos 50%.  

A atividade vitícola é altamente dependente de mão-de-obra, que é escassa especialmente 

no Rio Grande do Sul.  Em cada propriedade vitícola trabalhavam em 2012, em média, 2,7 

pessoas da família, sendo a maior parte do tempo dedicado à viticultura. A idade média 

dessas pessoas foi de 50,6 anos. A contratação de mão de obra é esporádica, normalmente 

na colheita, com contratação média de 21,7 dias por ano. (Lazzarotto e Mello, 2014).  Depende 

da indústria de insumos para a produção de uvas na formação dos vinhedos (mudas, postes, 

arame,...), como na manutenção (defensivos, adubos, ...) 



A agroindústria do vinho pode ser segmentada em: vinhos finos de mesa, vinhos de mesa e 

suco de uvas. No suco de uvas, há a produção de suco integral natural, em que a uva entra 

no processo como matéria prima e no final do processo o suco sai pronto e engarrafado. Neste 

tipo de produto, a cultivar BRS Violeta desempenha importante papel, pois por ser rica em 

cor, é processada juntamente com as uvas precoces Concord Clone 30 e Isabel Precoce, para 

aumentar a qualidade do suco. A cultivar que é empregada normalmente para aumentar a cor 

(Bordô), amadurece mais tarde, e portanto não pode ser empregada neste processo (entra 

uva e sai o suco engarrafado), para as uvas precoces. 

Para a produção de suco concentrado, a cultivar BRS Violeta, também tem aumentado a 

procura, tanto pela qualidade da uva, como por permitir processar mais uvas, durante a safra, 

por ser uma cultivar precoce. 

 
Figura 1. Cadeia produtiva da uva para processamento 

 

O setor vitivinícola brasileiro, passou por dificuldades pelos altos estoques acumulados ao 

longo dos anos, em especial de vinhos finos e pelo baixo consumo de vinhos. Com este 

cenário tanto a agroindústria como os produtores de uvas, canalizaram grande parte dos 

investimentos para a produção de suco de uva, um mercado em plena expansão. 

No setor primário, os produtores se deparam com os problemas ligados às mudanças 

climáticas, alto custo dos insumos especialmente dos agrotóxicos e a falta de mão de obra. 

Na principal região produtoras de uvas para vinhos, a serra gaúcha, há um forte 

desenvolvimento industrial, absorvendo a mão de obra local e de outros municípios do norte 

do estado do RS e sul de Santa Catarina, sendo escassa a mão de obra para uso na produção 

agrícola, especialmente a temporária, necessária para a época da colheita da uva e para o 

processamento de uvas nas cantinas. 

 

2.2 Produção e mercado em 2016. 

A vitivinicultura brasileira, embora presente em vários estados e regiões brasileiras, se 

concentra em poucas regiões. É especialmente importante para o Rio Grande do Sul, na serra 

gaúcha, onde quase a totalidade da produção se destina à agroindústria do suco e do vinho 

e essencialmente produzida por pequenos agricultores de agricultura familiar. Na produção 

de uvas de mesa, a cultura se destaca no Vale do São Francisco (Pernambuco e Bahia) e em 

São Paulo, gerando renda para milhares de famílias. Nos últimos anos, com a implementação 



das Indicações Geográficas no Brasil, a viticultura tem contribuído fortemente para o 

desenvolvimento dos territórios envolvidos, promovendo a agregação de valor aos produtos e 

a valorização de seus respectivos fatores naturais e culturais.  

Para analisar o desempenho da viticultura brasileira foram usadas fontes de dados 

secundários. Os dados de área e produção de uvas foram disponibilizados pelo IBGE e os 

dados de importações e exportações disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior - MDIC. Para a produção e comercialização dos produtos 

elaborados foram usados os dados disponibilizados pelo Ibravin/Uvibra, referentes ao Rio 

Grande do Sul, que respondem a cerca de 90% da produção nacional, pois não se dispõe de 

estatísticas do país. De certa forma o Rio Grande do Sul pode ser usado como referência para 

o país, pela elevada representatividade na produção de suco de uvas e vinhos. 

Área com videiras no Brasil 

A área cultivada com videiras no Brasil, em 2016, foi de 78.553 ha, apresentando aumento de 

0,68% em relação ao ano anterior (Tabela 1). No estado do Rio Grande do Sul, que concentra 

a mais de 60% da área vitícola nacional, ocorreu incremento de 0,61% na área cultivada com 

videiras atingindo 50.044 ha. Nos demais estados da Região Sul, o Paraná teve aumento de 

0,78% enquanto em Santa Catarina ocorreu redução de 0,47%. Essas pequenas variações 

indicam que o cultivo da uva se encontra numa fase de estabilidade nessa região. 

Na Região Sudeste, os estados de maior importância, São Paulo e Minas Gerais, tiveram 

suas áreas ampliada em 1,74% e 6,43%, respectivamente. Cabe destacar que nesses 

estados, está sendo implementada a produção de uvas para vinhos finos de qualidade 

diferenciados, por meio do uso de um novo sistema de produção caracterizado pela colheita 

tardia, e obtenção de uvas com alto teor de açúcar. Além desse fato, na área de clima tropical 

do estado de Minas Gerais está ocorrendo aumento na área com o plantio da cultivar Niágara 

Rosada, para abastecer o mercado de consumida in natura, no período de menor oferta. No 

Vale do São Francisco, localizado na Região Nordeste do país, ocorreu incremento na área 

com videiras de 4,83% em Pernambuco e redução de 11,95% no estado da Bahia.  

Tabela 1. Área cultivada com videiras, por estado, em hectares, 2014/2016 

Estados 2014 2015* 2016* 
Rondônia 25 27  27  
Piauí 9 7  7  
Ceará 25  38   38  
Paraíba 202  122   132  
Pernambuco 6.797  6.814   7.143  
Bahia 2.862  2.861   2.519  
Minas Gerais 784  856   911  
Espírito Santo 138  148   180  
Rio de Janeiro 10  7   7  
São Paulo 8.040  7.803   7.939  
Paraná 4.681  4.465   4.500  
Santa Catarina 4.897  4.846   4.823  
Rio Grande do Sul 50.007  49.739   50.044  
Mato Grosso do Sul 18  13   56  
Mato Grosso 57  51   56  
Goiás 150  150   106  
Distrito Federal 77  79   65  
Brasil  78.779  78.026 78.553 
Fonte: IBGE, dados capturados em 24/01/2016 

 



Produção de uvas no Brasil 

A produção de uvas no Brasil, em 2016, foi de 987.059 toneladas, 34,08% inferior à verificada 

em 2015. A produção de uvas da Região Sul que representa mais de 75% da área vitícola do 

país, em 2016 foi atípica. Ocorreu redução de 52,79% na produção de uvas do principal 

estado produtor de uvas do país, o Rio grande do Sul. Em Santa Catarina, observou-se 

redução de 51,03% na produção e no Paraná a retração foi de 4,40%. A redução da produção 

foi motivada por um conjunto de fatores decorrentes das condições climáticos adversas. O 

inverno foi ameno, a primavera foi antecipada, houve ocorrência de geada tardia, chuva 

excessiva no período de brotação e até mesmo de granizo em algumas áreas isoladas. A 

videira teve um ciclo vegetativo atípico, pois a brotação foi antecipada e desuniforme pela falta 

de frio, na sequência ocorreu geada (tardia), e culminou com muita chuva no período de 

floração (Alves et al 20161). Problemas climáticos semelhantes, que resultaram na redução 

de produção ocorreram também nos outros estados da região sul. 

Na Região Sudeste, o estado de São Paulo apresentou acréscimo de 1,04% na produção de 

uvas e Minas Gerais apresentou redução de 11,03% na produção, apesar de ter ocorrido 

aumento de área. 

No Vale do São Francisco a produção de Pernambuco apresentou acréscimo de 2,36% 

enquanto na Bahia ocorreu redução de produção de 18,95%. 

 

Tabela 2. Produção de uvas, por estado, em toneladas, 2014/2016 

Estados 2014 2015* 2016* 
Rondônia 185 197  197  
Piauí 252 168  168  
Ceará 573  940   760  
Paraíba 4.036  2.196   2.636  
Pernambuco 236.719  237.367   242.967  
Bahia 77.504  77.408   62.740  
Minas Gerais 11.557  12.615   11.224  
Espírito Santo 2.226  2.327   2.469  
Rio de Janeiro 145  101   101  
São Paulo 153.822  142.631   144.110  
Paraná 78.979  69.035   66.000  
Santa Catarina 68.743  69.118   33.849  
Rio Grande do Sul 812.517  876.215   413.640  
Mato Grosso do Sul 186  105   981  
Mato Grosso 1.370  981   1.351  
Goiás 3.524  4.008   2.566  
Distrito Federal 1.845  1.890   1.300  
Brasil 1.454.183 1.497.302 987.059 

Fonte: IBGE, dados capturados em 24/01/2016 

 

A produção de uvas destinadas ao processamento (vinho, suco e derivados) foi de 345.623 

milhões de quilos de uvas, em 2016, representando apenas 35,02% da produção nacional. O 

restante da produção (65,98%) foi destinado ao consumo in natura (Tabela 3). A quantidade 

de uvas processadas para elaboração de vinhos e suco foi menor devido às condições 

climáticas adversas, que atingiram fortemente os vinhedos do Rio Grande do Sul, em especial.  

                                                           
1 M.E.ALVES e H. SANTOS, Histórico Climático de 2015 e a safra vitícola 2015/16 no Rio Grande do Sul. 

Disponível em:https.://www.embrapa.br/uva-e-vinho/busca-de-noticias/-/noticia/9332119/artigo-historico-climatico-
de-2015-e-a-safra-viticola-201516-no-rio-grande-do-sul. Acesso em 27.01.2017. 
 

https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/busca-de-noticias/-/noticia/9332119/artigo-historico-climatico-de-2015-e-a-safra-viticola-201516-no-rio-grande-do-sul
https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/busca-de-noticias/-/noticia/9332119/artigo-historico-climatico-de-2015-e-a-safra-viticola-201516-no-rio-grande-do-sul


 

Tabela 3. Produção de uvas para processamento e para consumo in natura, no Brasil, 

em toneladas. 

Discriminação/ano  2014  2015  2016  

 Processamento  673.422  781.412  345.623  

 Consumo in natura  762.652  748.023  641.436  

 Total  1.436.074  1.499.353  987.059  
Fonte: Dados estimados por Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho, considerando os dados oficiais de uva para processamento do RS, e uma estimativa 
para os demais estados brasileiros  

 

. 

Produção de Vinhos, suco e derivados do Rio Grande do Sul em 2016  

A produção de vinhos, sucos e derivados do Rio Grande do Sul foi de 244,92 milhões de litros, 

em 2016 (Tabela 4), 57,99% inferior à verificada em 2015, em decorrência da redução de 

produção de uvas. Os vinhos finos, elaborados com uvas Vitis vinifera L., apresentaram 

redução de produção de 51,36%, sendo que os vinhos tintos foram reduzidos em 47,60%, os 

brancos decresceram 55,50% e os rosados diminuíram 29,77%. Os vinhos de mesa, aqueles 

elaborados com uvas americanas e híbridas, sofreram redução de 58,96% na produção, com 

quedas de 55,67% para os tintos, 72,88% para os brancos e 66,73% para os rosados. Os 

sucos de uva também sofreram redução na ordem de 62,44%, sendo a maior redução de suco 

concentrado (68,89%). O suco uva integral foi reduzido em 40,43%.  Também ocorreu redução 

na produção de mosto simples (50,68%) cujo uso pode ser na produção de vinhos, suco ou 

outros produtos vínicos  

 

Tabela 4. Produção de vinhos, sucos e derivados do Rio Grande do Sul, em litros. 

PRODUÇÃO 2014 2015 2.016 

Vinho de mesa 196.173.123 210.308.560 86.319.015 
   Tinto 157.776.363 169.811.472 75.279.191 
   Branco 37.438.069 39.557.250 10.727.099 
   Rosado 958.691 939.838 312.725 
Vinho Fino 38.464.314 37.148.982 18.070.626 
   Tinto 17.208.996 16.745.896 8.774.847 
   Branco 20.054.804 19.561.966 8.705.066 
   Rosado 1.200.514 841.120 590.713 
Suco de uva integral 43.331.223 52.233.155 31117.869 
Suco concentrado* 166.961.570 178.306.565 55.462.600 
Mosto Simples 57.585.195 100.911.592 49.770.993 
Outros derivados**  2.801.715 4.106.899 4.179.323 

TOTAL 505.317.140 583.015.753 244.920.424 
*Transformados em litros de suco simples. ** inclui base para espumantes e espumantes, licorosos, polpa de uva e outros. 
Fontes: União Brasileira de Vitivinicultura – Uvibra, Instituto Brasileiro do Vinho – Ibravin 

Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho 

 

 

 

Comercialização de Vinhos, suco e derivados 



O ano de 2016, conforme mencionado, foi atípico para o setor vitivinícola do estado do Rio 

Grande do Sul, que é responsável por mais de 90% da uva processada no Brasil.  O estado 

foi afetado além da crise econômica, por uma perda de mais de metade da produção de uvas. 

Isso refletiu fortemente na oferta do de vinhos e sucos. A comercialização dos principais 

produtos do Setor, produzidos no Rio Grande do Sul, é apresentada na Tabela 5. Observa-se 

uma redução de 18,48% na quantidade de vinhos e sucos comercializados.  
 

Os vinhos de mesa apresentaram redução de 20,28% na quantidade comercializada, sendo 

que os vinhos de mesa tintos, que corresponde ao maior volume, foram reduzidos em 49,44%, 

os vinhos de mesa rosados apresentaram redução de 1,22% e os vinhos branco de mesa 

sofreram redução de 27,29%. 
 

Na categoria vinhos finos, a redução na comercialização foi menor que os vinhos de mesa, 

por dois motivos: porque são demandados por clientes de maior poder aquisitivo, cujo 

consumo foi menos afetado pela crise econômica e porque apresentavam estoques mais 

elevados. Essa categoria de vinhos sofreu redução de 2,54% em 2016, comparativamente ao 

ano anterior. Os vinhos finos tintos, de maior volume, apresentaram redução de 2,21%, os 

vinhos finos rosados, de volume reduzido, apresentaram aumento de 1,87% e os vinhos 

brancos foram reduzidos em 3,88% na quantidade comercializada. 
 

Os vinhos espumantes e os espumantes moscatéis, que apresentavam tendência de forte 

crescimento, também foram atingidos. Os espumantes apresentaram redução de 10,39% nas 

vendas e os espumantes moscatéis sofreram redução10,04%, em 2016. 
 

A comercialização de suco de uva, produto que também apresentava uma trajetória crescente, 

sofreu queda acentuada na comercialização. O suco de uva integral, pronto para consumo, 

apresentou queda de 21,40% na comercialização em 2016 e o suco concentrado apresentou 

redução de 17,36%. 

 
 
Tabela 5. Comercialização de vinhos e de suco de uva provenientes do Rio Grande do 
Sul, em litros. 
Produtos\Anos  2014   2015   2016  

Vinho de Mesa¹ 206.404.427     209.198.468          166.767.953  

   Tinto 178.250.072     182.028.785          146.646.696  
   Rosado 1.419.855         1.409.002             1.391.942  
   Branco 26.734.500       25.760.681           18.729.315  
Vinho Fino² 20.424.983       20.141.631           19.630.158  

   Tinto 15.354.938       15.572.632           15.228.514  
   Rosado 164.219           169.185                172.351  
   Branco 4.905.826         4.399.814             4.229.293  
Vinho Frisante 1.893.469         1.836.167             1.727.386  

Espumantes 12.602.610       13.886.440           12.443.419  

Espumante Moscatel 4.588.465         5.010.704             4.507.739  

Suco de Uva Integral 83.391.366     108.317.986           85.139.803  

Suco de Uva Concentrado³         196.799.675      174.617.385          144.298.920  

TOTAL         530.727.006      533.008.781          434.515.378  
¹elaborado com uvas americanas e híbridas; ²corte de vinho de mesa e vinho de viníferas; ²elaborado a partir de variedades Vitis vinífera L; 3valores convertidos em suco 

simples;  
Fonte: Ibravin e Uvibra  
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho  

 

Mercado de Vinhos Finos no Brasil 

 

A tabela 6 apresenta uma síntese do mercado de vinhos finos no país. Foram considerados 

os vinhos de mesa importados, que equivalem aos vinhos de mesa finos brasileiros, que são 

elaborados com cultivares Vitis vinifera L. Os dados dos vinhos nacionais foram estimados 



considerando a comercialização efetiva do Rio Grande do Sul e as vendas estimadas dos 

demais estados produtores. Observa-se que em 2016 ocorreu aumento no consumo desta 

categoria de vinhos na ordem de 3,64%. O aumento no consumo desta categoria de vinhos 

se deu nos vinhos importados que aumentaram a participação no mercado brasileiro. Em 2015 

os vinhos importados representavam 77,37% dos vinhos finos (elaborados com uvas Vitis 

vinifera L.), no mercado brasileiro, passando a representar 80,19% em 2016. 

 

Tabela 6. Participação das importações de vinhos em relação aos vinhos de Vitis 
vinifera L. comercializados no Brasil, em 1000 litros. 

 ANO/PRODUTO 2012  2013  2014  2015 2016* 

Nacional*     23.753      25.077       24.280       22.724  21.830  

      
Importado     72.705      67.954       76.910       77.685   88.381  

      
Total Viníferas     96.458      93.031     101.190     100.409  110.211  

Particip. Imp/total(%) 75,37  73,04  76,01  77,37  80,19  

      
*Foram estimados 3 milhões de litros de vinhos finos produzidos nos Estados de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. 
Fonte: UVIBRA; IBRAVIN e MDIC 
Elaboração: Loiva Maria Ribeiro de Mello - Embrapa Uva e Vinho.  

 
Mediante todas as adversidades climáticas e econômicas pode-se considerar que o 
desempenho do Setor Vinícola do Rio Grande do Sul em 2016 foi bom. Com a severa redução 
na produção de uvas, as empresas se valeram dos estoques dos anos anteriores para evitar 
o desabastecimento. No entanto, os baixos estoques existentes atualmente podem refletir 
negativamente na comercialização dos próximos anos, caso ocorra redução na produção de 
uvas. O mercado desse setor foi regulado também com o aumento nos preços da matéria 
prima e aumento nos preços dos produtos elaborados. 
 
 

 

3. AVALIAÇÃO DO IMPACTOS ECONÔMICOS  

 

3.1 Estimativa dos Impactos Econômicos  

Tabela 7. Ganhos de renda por agregação do valor da nova cultivar BRS violeta 
Ano Renda do Produto 

s/agregação (R$/ha) 
(A) 

Renda do Produto c/agregação 
(R$/ha) 

(B) 

Renda adicional obtida 
(R$/ha) 

C=(A – B) 

2009          12.754,77            27.162,95         14.408,18  

2010          11.566,99            24.633,41         13.066,42  

2011          12.007,44            25.361,42         13.353,98  

2012          10.934,38            23.711,76         12.777,38  

2013          12.115,48            24.724,31         12.608,83  

2014          12.552,24            27.196,53         14.644,29  

2015          12.600,00            24.150,00         11.550,00  

2016 11.340,00 21.735,00 10.395,00 
Valores de A e B, anteriores à 2015, foram atualizados pelo IGP-M. 

 

Tabela 8. Benefícios econômicos regionais e da nova cultivar BRS Violeta 

Ano Participação 
Embrapa (%)  

(D) 

Ganho líquido 
Embrapa (R$/ha) 

E= (C x D)/100 

Área de 
expansão (ha) 

(F) 

Benefício econômico 
(R$) 

G+ (E x F) 

2009 70          10.085,73  123      1.240.544,30  
2010 70            9.146,49  196      1.792.712,22  
2011 70            9.347,79  248      2.318.250,93  
2012 70            8.944,16  340      3.041.015,80  
2013 70            8.826,18  373      3.292.165,51  



2014 70          10.251,00  548      5.617.549,64  
2015 70            8.085,00  625      5.053.125,00  
2016 70 7.276,50 630 4.584.195,00 

 

3.2 Análise dos Impactos Econômicos  

A cultivar BRS violeta, por atingir maior teor e açúcar obtém preços mais elevado, 

considerando a tabela de preços mínimos do governo federal. O preço pago pelo mercado, 

ultrapassou o preço de tabela nos primeiros anos de adoção, por ser uma cultivar de cor 

intensa e por ser precoce, pois a mesma é usada como corte para intensificação da cor do 

suco de uva, mas atualmente é paga ao preço de tabela cuja vantagem se dá pela maior 

produtividade e pelo teor de açúcar. O ano de 2016 foi uma exceção, pois fatores climáticos 

resultaram em uma produção de uvas no estado do Rio Grande do Sul cerca de 50% inferior, 

com redução de oferta e aumento nos preços. Os custos de produção se assemelham às 

demais cultivares utilizadas para a mesma finalidade. Os benefícios desta cultivar, 

comparando-se com a existente no mercado para intensificar a cor do suco (cultivar Bordô), 

são oriundos do maior teor de açúcar e da maior produtividade obtida. A produtividade média 

da cultivar Bordô é de 15 t/ha e normalmente atinge 13°Babo, em média. Para a cultivar 

Violeta, foi considerada a produtividade de 25 t/ha e o teor de açúcar de 18° babo, abaixo do 

potencial pois em condições normais de cultivo atinge 25 a 30 t/ha de uvas com 19° a 21°Brix, 

dependendo das condições climáticas de cada safra. A mesma foi desenvolvida pela Embrapa 

Uva e Vinho e contou com a parceria de uma Empresa no Mato Grosso, para a validação de 

campo, após passar por todos os testes em condições de campo, nos campos experimentais 

da Embrapa. 

Embora os benefícios da cultivar envolvam também as empresas elaboradoras de suco, pelo 

aproveitamento da infraestrutura por mais tempo, pela antecipação do produto no mercado e, 

no caso do suco concentrado, na maior taxa de conversão uva/suco, só foram estimados os 

benefício referente à uva. Haveria necessidade de recursos específicos e pessoal para se 

proceder a uma avaliação completa envolvendo toda a cadeia produtiva. No entanto, mesmo 

considerando apenas a produção de uvas, os benefícios, dessa cultivar, são elevados 

(10.395,00 por ha) (Tabela 7). Considerando-se uma participação da Embrapa de 70%, os 

benefícios somaram 4,58 milhões em 2016 (Tabela 8). A área de adoção da cultivar foi de 630 

ha, apenas no Rio Grande do Sul. Devido às características da uva e do contínuo aumento 

na demanda por suco de uva, a perspectiva é que a adoção dessa tecnologia continue 

crescendo. O suco de uva foi um dos produtos do setor que apresentou maior crescimento na 

demanda. O cultivo da Violeta está sendo incentivada pelas empresas compradoras.  

 

3.3 Taxa Interna de Retorno e Análise Benefício Custo 

Os gastos no programa de melhoramento para obter esta cultivar, foram considerados a partir 

do ano de 1998. Os impactos foram calculados a partir de 2009. A taxa interna de retorno, 

considerando os custos e benefícios calculados até 2022 (25 anos desde o início do projeto) 

foi de 17,7%. Se aumentarmos em 25% os custos da pesquisa a tir seria de 15,8%. Na 

hipótese de se aumentar 25% os custos de obtenção da tecnologia e reduzirmos em 25% os 

benefícios, a TIR seria positiva, 13,4%. 

A Relação Benefício/Custo foi de 4,35, ou seja, para cada real empregado na obtenção desta 

tecnologia, retornou para a sociedade 4,35 reais, considerando apenas a produção de uva. 

Assim que houver um volume de produção compatível com a planta industrial da região, 

também serão calculados os benefícios da agroindústria.  



 

4 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS  

Os questionários de avaliação foram aplicados em 10 produtores de uvas da região da Serra 

Gaúcha do Rio Grande do Sul, todos pequenos produtores de agricultura familiar, com área 

da propriedade em torno de 15 hectares. A área cultivada por propriedade com a cultivar BRS 

Violeta é muito pequena (menos de meio hectare). Cada produtor cultiva em média entre dois 

e três hectares de videiras e diversificam a produção de uvas utilizando várias cultivares no 

intuito de melhor utilizar a mão-de-obra disponível e minimizar os riscos de produção e 

mercado, mas são especializados em viticultura. 

 

4.1 Avaliação dos Impactos 

4.1.1 Impactos sociais – aspecto emprego  
Componente P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Méd 

1.1 Capacitação 0,5 1,8 -1,3 -1,8 -0,5 0,0 -1,8 -0,5 1,8 -1,8 -0,36 

1.2 Oportunidade de emprego local qualificado 0,3 0,7 -0,5 0,8 2,0 0,0 0,0 -0,2 0,4 0,3 0,38 

1.3 Oferta de emprego e condição do trabalhador 0,5 0,5 0,1 1,6 0,9 1,1 0,0 0,1 1,4 1,1 0,73 

1.4 Qualidade do emprego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 

 

Comparando as necessidades e qualificação de mão-de-obra da BRS Violeta com outras 

cultivares em uso na região produtora, não era esperado elevados impactos. Soma-se o fato 

de na região produtora a qualidade de vida é muito elevada, comparando-se com outras 

regiões de agricultura familiar. Fazendo um exercício ao contrário, substituindo a atividade 

vitícola por outra matriz produtiva (feijão, milho,...)  certamente os impactos seriam altamente 

negativos. 

A cultivar BRS Violeta, por necessitar de tratos culturais semelhantes as demais cultivares, 

não se espera maior necessidade de capacitação pelo uso da tecnologia. No entanto, 

segundo os produtores, em média, necessita menor capacitação (-0,36). Certamente alguns 

produtores usaram como referência algumas cultivares mais exigentes, não pertencente a 

esse grupo. A quase totalidade dos produtores considerou sem diferença o indicador 

qualidade de emprego. Quanto à oportunidade de emprego e oferta de emprego, houve 

variação de opinião entre os produtores, mas todos indicaram valores baixos, ficando na 

média 0,38 e 0,73, respectivamente. 

 

4.1.2 Impactos sociais – aspecto renda  
Componente P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Méd 

2.1 Geração de renda do estabelecimento 11,3 2,5 11,3 0,0 7,5 11,3 3,8 2,5 2,5 3,8 5,65 

2.2 Diversidade de fonte de renda 1,3 1,3 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 0,9 

2.3 Valor da Propriedade 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 

 
A tecnologia em avaliação, impacta positivamente nos aspectos relacionados com a renda. A 

geração de renda no estabelecimento, foi o indicador de maior índice, segundo produtores 

(5,65), variando entre 2,5 e 11,3. Além da cultivar apresentar produtividade média acima da 

cultivar Isabel precoce, o preço obtido devido ao teor de açúcar e a coloração, é mais elevado. 

 
 
4.1.3 Impactos sociais – aspecto saúde 

Componente P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Méd 

3.1 Saúde ambiental e pessoal 0,0 -0,2 0,0 0,8 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,24 

3.2 Segurança e saúde 0,2 -0,2 0,2 0,2 -0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,06 



3.3 Segurança alimentar 0,3 0,3 15,0 0,6 1,8 1,8 1,0 0,6 0,3 0,0 2,17 

 
Relativamente aos aspectos ligados à saúde, não há muita diferença entre a nova tecnologia 

e as cultivares do mesmo grupo, utilizadas pelos produtores, com destaque para a segurança 

alimentar. Vale ressaltar, no entanto, que muitos produtores de uvas estão substituindo 

vinhedos de cultivares Vitis Vinifera (pertencentes a outro grupo de cultivares), usadas para 

elaboração de vinhos finos, por cultivares americanas e híbridas usadas para elaboração de 

suco de uva ou vinho de mesa, grupo este em que a BRS Violeta pertence. Outro aspecto 

importante em relação à este item é que nos últimos anos tem havido uma mudança 

expressiva nos hábitos do viticultores se preocupando mais com a saúde, usando 

equipamentos de proteção, modo de aplicação mais seguro, maior informação sobre os danos 

à saúde e ao ambiente.  Tem havido uma maior participação em palestras, treinamento e dias 

de campo. 

 

4.1.4 Impactos sociais – aspecto gestão e administração 

Componente P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Méd 

4.1 Dedicação e perfil do responsável 1,8 6,3 0,8 3,3 6,3 0,0 0,0 1,8 2,8 3,3 2,64 

4.2 Condição de Comercialização 0,3 1,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,4 0,2 0,2 0,26 

4.3 Reciclagem de Resíduo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

4.4 Relacionamento Institucional 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,7 

 

Quanto aos aspectos ligados a gestão e administração eram esperados valores maiores aos 

das cultivares de controle no indicador condição de comercialização, no entanto segundo 

entendimento dos produtores houve pouca diferença (0,26). No indicador de maior impacto 

(2,64) referente à dedicação e perfil do responsável, não parece lógico.  O relacionamento 

institucional pouco diferiu, impactando 0,7 na média.  

 

4. 2 Análise dos Resultados 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Méd 

Avaliação global 1,11 1,27 1,23 0,45 1,59 0,79 0,12 0,56 0,88 0,51 0,851 

 

O índice geral de avaliação dos impactos sociais resultante da adoção da cultivar BRS Violeta 

foram positivos (0,851), porém baixos. Isto ocorre porque, conforme já mencionado 

anteriormente, a substituição de uma cultivar por outra do mesmo grupo de cultivares 

(segundo valor enológico e de mercado), não gera elevado aumento no impacto. Os valores 

mais elevados, e portanto de maior impacto da tecnologia segunda a visão dos produtores, 

foi a geração de renda (5,65), que realmente é elevada, conforme cálculos dos impactos 

econômicos, a dedicação e perfil do responsável (2,64) e  a segurança alimentar (2,17). 

Produtores, técnicos e empresários tem evidenciado aspectos positivos da cultivar, alta 

produtividade, teor de açúcar, coloração, resistência as doenças e aumento da permanência 

na planta sem perder a qualidade, após plena maturação da fruta. 

 

4.3 Impactos sobre o Emprego  

Devido a maior produtividade estima-se ao aumento de emprego de 0,1 pessoa por hectare 

por ano. Considerando o pequeno aumento de área, não houve impacto sobre o emprego. 

 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 



 
5.1 Alcance da Tecnologia  

A tecnologia abrange áreas de parreirais, principalmente do Rio Grande do Sul .  

 

5.2 Eficiência Tecnológica 

 Eficiência Tecnológica  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Méd 

1.1 Uso de agroquímicos 3,5 2,0 2,0 3,5 -12,0 -1,5 0,0 3,5 2,0 0,0 0,3 

1.2 Uso de Energia 0,0 2,5 2,5 2,5 -2,5 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 1 

1.3 Uso de Recursos Naturais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

 

A adoção da cultivar BRS Violeta, em substituição a outras cultivares utilizadas para 

elaboração de suco e vinho de mesa, apresenta, em média, um aumento em relação à 

eficiência tecnológica (ET), como um todo. No uso de agroquímicos, o índice médio foi de 0,3, 

muito embora algumas propriedades tenham registrado um aumento no uso de defensivos, 

principalmente, acarretando valores negativos do índice ET. Já no uso de Energia o índice foi 

1,0. 

A ‘BRS Violeta’ apresenta um bom comportamento em relação a doenças como o oídio 

(Uncinula necator), antracnose (Elsinoe ampelina), requeima (agente não identificado) e 

podridões do cacho, podendo, entretanto, ser atacada pelo míldio (Plasmopara viticola) 

(Camargo et al., 2005). Dessa forma, conforme a cultivar que ela substituir, haverá um 

aumento ou uma redução do número de aplicações. A cv ‘Isabel’, por exemplo, que é uma 

das mais plantadas no sul do país, apresenta relativa susceptibilidade ao míldio, à requeima 

e à ferrugem (Phakopsora euvitis) (Camargo, 2004). Por outro lado a cv ‘Bordô’ é muito rústica 

e resistente a doenças fúngicas (Camargo e Maia, 2005). 

Como se observa, em seis propriedades a necessidade de pulverizações foi reduzida (índice 

positivo), com a utilização da BRS Violeta, enquanto em duas ela aumentou (índice negativo) 

e em outras duas não houve alteração (índice igual a zero). Comportamento semelhante pode 

ser observado para o uso de energia, que está relacionado, principalmente, ao consumo de 

combustível para os tratores.  

Quanto ao uso de recursos naturais, não houve alteração em nenhuma propriedade. As 

propriedades não utilizam irrigação e a água para processamento não é utilizada em algumas, 

que somente produzem e vendem para as indústrias, ou não sofre modificações de uso, 

quando a elaboração é feita na propriedade. Também se observa que não há alteração da 

área, mostrando que a ‘BRS Violeta’ foi introduzida nos mesmos vinhedos onde haviam outras 

cultivares, sem acréscimo de área plantada.  

 

5.3 Conservação Ambiental  

Conservação Ambiental P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Méd 

Atmosfera 0,0 0,4 0,8 5,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,64 

Qualidade do solo 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,13 

Qualidade da água  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Biodiversidade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Nessa matriz, não houve alterações em relação aos itens qualidade da água e biodiversidade. 

Como foi mencionado anteriormente, não haveria razões para se alterar nenhum dos dois 

itens. No caso da água, não há elaboração de suco/vinho na propriedade ou a água utilizada 

no processamento não se altera, em relação à elaboração com a cultivar anterior. Já no caso 



da biodiversidade, verificou-se que foi utilizada a mesma área antes ocupada por outra 

cultivar, não havendo, portanto, perdas de vegetação nativa, corredores de fauna ou espécies. 

Apenas uma propriedade apresentou mudança na qualidade do solo, fazendo com que esse 

índice apresentasse uma média de apenas 0,13. A mudança está relacionada a uma melhor 

conservação do solo, uma vez que a necessidade de menos pulverizações e, 

consequentemente, menor tráfego de máquinas, levou o produtor a perceber que havia uma 

melhoria nas condições edáficas. 

Quanto ao critério quatro produtores relataram melhoria, enquanto um relatou uma redução 

da qualidade do ar. Para os demais, não houve diferença. Mais uma vez, esse critério, 

geralmente, reflete também a redução nas pulverizações. Com isso, há uma redução, de 

gases de efeito estufa, materiais particulados/fumaça, odores (devido aos agrotóxicos) e, 

algumas vezes, ruído, proveniente da movimentação dos tratores.  

 
5.4 Recuperação Ambiental  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Méd 

Recuperação Ambiental 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

 

Como o manejo dos recursos naturais é semelhante, independentemente da cultivar utilizada, 

não há alteração nos solos ou ecossistemas possivelmente degradados, ou nas áreas de 

preservação permanente ou reservas legais.  

 

5.5  Índice de impacto ambiental 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Méd 

Avaliação global 0,44 0,61 0,66 1,53 -1,89 -0,19 0,0 0,75 0,66 0,0 0,257 

No índice geral de impacto ambiental, verifica-se que seis propriedades apresentaram índices 

positivos, enquanto duas apresentaram valores negativos e as demais não indicaram 

alterações. Relacionados, diretamente, à matriz de eficiência tecnológica, esses índices 

revelam que a adoção da ‘BRS Violeta’ tende a reduzir a aplicação de agroquímicos com as 

consequencias no uso de energia, na qualidade do ar e do solo. O índice médio obtido foi, 

assim, igual a 0,257. 

 
6 IMPACTO SOBRE A SAÚDE DO CONSUMIDOR 
A saúde humana é diretamente relacionada com a composição dos alimentos da dieta 

alimentar. Sabe-se, há mais de 50 anos, que muitas doenças são provocadas por espécies 

oxigênio reativas, que no Inglês conhece-se como ROS (Reactive Oxygen Species). Este 

sistema está relacionado com o envelhecimento e morte, segundo Parke (1999).  As ROS são 

tão eficientes nestes processos de envelhecimento e morte que, segundo este autor, os 

leucócitos as sintetizam para matar micro-organismos invasores. Os antioxidantes reagem 

com as ROS, protegendo os tecidos, promovem a redução dos peróxidos e seqüestram ferro, 

por este ser potente formadores de ROS a partir do oxigênio. Antioxidantes são, portanto, 

substancias que inibem a oxidação de moléculas importantes do organismo. Além de conter 

açúcares, sais minerais, proteínas, polifenóis e vitaminas em sua composição, o suco de uva 

apresenta outros componentes de grande importância para a saúde humana, os 

antioxidantes. O suco de uva atua no organismo, seqüestrando indutores dos agentes do 

estresse oxidativo, a ROS, e agindo, dessa forma, como fator de prevenção. O estresse 



oxidativo, que é prevenido com antioxidantes, está envolvido com uma série de doenças 

degenerativas, como doenças coronárias, câncer (Thompson, 1994), diabetes (Su et al., 

2006), cataratas, maculopatia (Chiu e Taylor, 2007, Chiu et al. 2009), artrite reumatoides e 

lúpus eritematoso (Costenbader et al. 2010). A concentração de antioxidantes no suco varia 

entre cultivares e safras. Na safra de 2006, o teor de antioxidante das cultivares Isabel, 

Rubired  e Concord foi, respectivamente, 6589, 9084 e 14600 µM (EqTrolox). Novas cultivares 

desenvolvidas pela Embrapa Uva e Vinho, como Cora, BSR Rúbea e BRS Violeta 

apresentaram, na mesma safra, os valores respectivos de 14160, 15300 e 24833 µM 

(EqTrolox) (Silva et al., 2006). Em 2007, a cultivar Isabel e a BRS Violeta apesentaram valores 

de 5760 e 37551 µM (EqTrolox), respectivamente (Silva et al., 2008). O suco de uva é de fato 

uma grande fonte de antioxidantes e, sem dúvida, um importante alimento que pode prevenir 

doenças de gravidade significativa.  

7 AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS INTEGRADOS  

A cultivar BRS Violeta, impacta positivamente nas dimensões econômicas, sociais e 

ambientais.  O levantamento realizado em 10 produtores, classificado como pequenos 

produtores de agricultura familiar, usando o instrumento de avaliação da Embrapa (Ambitec), 

não reflete a satisfação do produtor rural e da agroindústria em relação à cultivar. Por ser 

precoce e intensa em cor, a cultivar tem tido excelente aceitação pela agroidústria do suco de 

uva, pois esta cultivar, está sendo usada para a melhoria da qualidade do suco natural integral, 

engarrafado no momento do processamento da uva no corte com as cultivares Concord Clone 

30 e a Isabel Precoce, ambas selecionadas pela Embrapa, que se destacam pelo sabor, mas 

a cor não é intensa. Suco de cor intensa, para o consumidor é um indicador de qualidade. 

Outro aspecto, agora relativo ao produtor de uvas, que também não é considerado na 

metodologia de análise tradicional, é que a BRS Violeta, não precisa ser colhida assim que 

está madura, pois não racha com a chuva, não apodrece e na reduz a qualidade. Esta 

característica permite ao produtor um melhor gerenciamento no uso da mão de obra para 

colheita, época em que há contratação de mão de obra e a mesma é escassa. Na época da 

colheita da uva, ocorre a colheita da maçã em uma região próxima, havendo alta concorrência 

na demanda de mão-de-obra. 

A cultivar em avaliação apresenta altos teores de antioxidantes, característica procurada por 
consumidores mais informados e que se preocupam com a melhoria da saúde e da qualidade 
de vida.  
 
O uso da cultivar BRS Violeta pelo produtor proporcionará um adicional de receita R$ 
10.395,00 por hectare, comparada à cultivar do mesmo grupo. Considerando-se uma 
participação da Embrapa de 70%, os benefícios somaram R$ 4,58 milhões em 2016.  
 
O índice geral de avaliação dos impactos sociais resultante da adoção da cultivar BRS Violeta 

foram positivos (0,851), porém baixos. Isto ocorre porque, conforme já mencionado 

anteriormente, a substituição de uma cultivar por outra do mesmo grupo de cultivares 

(segundo valor enológico e de mercado), não gera elevado aumento no impacto.   

No índice geral de impacto ambiental, verifica-se que seis propriedades apresentaram índices 

positivos, enquanto duas apresentaram valores negativos e as demais não indicaram 

alterações. Relacionados, diretamente, à matriz de eficiência tecnológica, esses índices 

revelam que a adoção da ‘BRS Violeta’ tende a reduzir a aplicação de agroquímicos com as 

consequências no uso de energia, na qualidade do ar e do solo. O índice médio obtido foi, 

assim, igual a 0,257. 



Por se tratar de uma cultura perene, cujo sistema de sustentação requer altos investimentos, 
a introdução de uma nova cultivar de videira, nem sempre responde as expectativas, no 
entanto a BRS Violeta, foi adotada de imediato. 
 
8 CUSTOS DA TECNOLOGIA  

8.1 Estimativa dos Custos  

Ano 
Custos de 

Pessoal 
Custeio de 

Pesquisa 
Depreciaçã
o de Capital 

Custos de 
Administraçã

o  

Custos de 
Transferência 

Tecnológica Total 

1996 296.184,63 230.527,59 32.337,00 67.384,24 0,00 626.433,46 

1997 305.344,98 242.660,62 54.716,00 69.468,29 0,00 672.189,89 

1998 314.788,63 255.432,23 46.298,00 71.616,80 0,00 688.135,66 

1999 324.524,37 268.876,03 46.298,00 73.831,75 0,00 713.530,15 

2000 334.561,20 283.027,40 46.298,00 76.115,21 0,00 740.001,81 

2001 344.908,46 297.923,58 44.583,00 78.469,28 0,00 765.884,32 

2002 355.575,73 313.603,77 48.150,00 80.896,17 0,00 798.225,66 

2003 366.572,91 330.109,23 36.477,00 83.398,11 0,00 816.557,26 

2004 377.910,22 347.483,40 31.186,00 85.977,44 22.346,82 864.903,87 

2005 389.598,17 365.772,00 27.537,00 88.636,53 23.037,95 894.581,65 

2006 0 0 0 0 23.750,47 23.750,47 

2007 0 0 0 0 24.485,02 24.485,02 

2008 0 0 0 0 25.242,29 25.242,29 

2009 0 0 0 0 26.022,98 26.022,98 

2010 0 0 0 0 26.827,81 26.827,81 

2011 0 0 0 0 27.657,54 27.657,54 

2012 0 0 0 0 28.512,92 28.512,92 

2013 0 0 0 0 29.394,77 29.394,77 

2014 0 0 0 0  0,00 

2015 0 0 0 0  0,00 

 

8.2  Análise dos Custos  

Considerando que não se dispõe de um sistema de custos por ação de pesquisa, e mesmo 
que houvesse, uma tecnologia é fruto de conhecimentos e de ações de pesquisa realizadas 
em mais de um projeto, portanto a estimativa realizada é passível de críticas. Procurou-se, no 
entanto, obter o máximo de informações nos projetos de pesquisa, para que esta referência 
seja o mais próximo da realidade. 

Item pessoal 
Para o ano de 2015, salário mediano mais encargos de 2 técnicos, 2 assistentes e 2 pesquisadores 
dividido pelas três novas cultivares.  
para os anos precedentes, foi reduzido a cada ano, 3% relativos a 1% anuenio, 1% 
promoções, 1% ganhos salariais. 
Transferência 
Salário mediano mais encargos de 1 analista para as 3 cultivares, a começar do último ano 
antes do lançamento. 
Administração  
Salário mediano mais encargos de 1 assistente para as 3 cultivares 
Custeio 
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