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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS GERADAS 

PELA EMBRAPA 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 
1.1. Nome/Título 

 

Cultivar de pêssego BRS Kampai 
 

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

Benefícios para o público alvo, atribuídos à tecnologia avaliada, dados 
impactos gerados e os seus beneficiários: 

 
Benefícios para o Público Alvo 

- Ampliação contínua da competitividade da agricultura, com foco na agregação de 
valor aos produtos; 

- Produção sustentável nos biomas, conservação, valoração e uso eficiente dos 

recursos e da biodiversidade; 
- Redução dos desequilíbrios regionais entre as regiões do País; 

- Inserção social e econômica da agricultura familiar, das comunidades tradicionais e 
dos pequenos e médios empreendimentos. 
 

Objetivo Estratégico PDE/PDU 

 

1.3. Descrição Sucinta 

 

A tecnologia descrita está entre os destaques do programa de Melhoramento Genético de 
Pessegueiros da Embrapa Clima Temperado que tem, entre seus objetivos, a obtenção de 
cultivares produtoras de frutas de caroço para consumo in natura com baixa acidez, 

características essas que satisfazem às exigências dos maiores centros consumidores do país. 
Como resultado desse esforço, foi lançada em 2009 a cultivar BRS Kampai sendo a primeira 

cultivar de pessegueiro tipo mesa, protegida, no Brasil. A cv. BRS Kampai é de baixa 
necessidade em frio (em torno de 200 h). Produz frutos de polpa semi-livre, o sabor doce, e com 
massa superior a 100-120g . Em geral têm mais de 50% de vermelho como cor de cobertura 

sendo muito atrativa ao consumidor. Possui um teor de sólidos solúveis totais (que dá uma idéia 
da concentração de açúcar) entre 11 e 14°Brix. Os frutos na região de Pelotas amadurecem em 

meados de novembro, porém em São Paulo graças ao manejo por meio da quebra de dormência 
com produtos químicos, a colheita se dá a partir do mês de outrubro. As principais qualidades 
dessa cultivar são precocidade de maturação, aparência, sabor e firmeza da fruta superior à 

maioria das cultivares de polpa branca e com boa conservação pós-colheita. A cv. BRS Kampai 
foi obtida por hibridação entre as cvs. Chimarrita e Flordaprince realizada em 1991, seguida de 

seleção massal, propagação assexuada (enxertia) e testes comparativos com outras seleções e 
cultivares comerciais da época. A cultivar Chimarrita foi também desenvolvida na Embrapa 
Clima Temperado e a cv. Flordaprince é originária do programa de Melhoramento da Florida 

University. Foi selecionada e identificada no processo de avaliações e seleção da Embrapa como 
Cascata 834. No que se refere à qualidade das frutas, se comparada as cultivares 

tradicionalmente produzidas em São Paulo como as cvs. Tropic Beauty e Aurora que são 
precoces, a CV. BRS Kampai, se transforma em excelente alternativa a essas cultivares, pois ela é 

superior, principalmente no que se refere a sabor, aparência e resistência ao manuseio das frutas, 



 

já que tem melhor firmeza permitindo maior tempo de câmera fria e de prateleiras, fato 

conformado pela maioria dos produtores entrevistados em São Paulo. A cv. BRS Kampai se 
adaptou bem nas regiões subtropicais, desde a região Sudeste até o Rio Grande do Sul, devido à baixa 
exigência de frio, fazendo com que o interesse por esta cultivar vem aumentando a cada ano.  

Em relação ao nível tecnológico adotado na região de estudo (Estado de São Paulo), verificou-se 

que, de uma maneira geral, todos adotam as tecnologias recomendadas para a formação de bom 
pomar desde a implantação até a fase adulta. O uso da irrigação é indispensável, pois além do 
pêssego necessitar de água para o seu desenvolvimento, é uma região em que as precipitações 

ficam abaixo das necessidades da cultura e faz calor o ano inteiro, sendo alta a 
evapotranspiração. Devido à insuficiência de acúmulo de frio para superação da dormência das 

plantas há, na maior parte das áreas da região Sudeste, necessidade do uso de produtos químicos 
para esse fim. Esta prática faz com que as plantas brotem e floresçam uniformemente, no período 
desejado, ou seja, numa época em que a fruta amadurece antes de outras regiões produtoras, 

como o Rio Grande do Sul. Com a entrada no mercado mais cedo, a fruta tende a obter preços 
melhores e não compete com a fruta de outras regiões. Esta tendência tem sido uma estratégia 

que vem dando certo, pois conforme dados do CEAGESP de 2016 e 2017, cerca de 45% do 
pêssego comercializado nas Centrais de abastecimento, a origem é do rio Grande do Sul, 
portanto influenciando sobremaneira nos preços quando entra a fruta do Sul. Fato confirmado 

pela maioria dos produtores entrevistados. 
 

 

 
1.4. Ano de Lançamento: 2009 

 

1.5. Ano de Início de adoção: 2010 

 

1.6. Abrangência 

Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada: 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL  AC  DF  ES X PR X 
BA  AM  GO  MG X RS X 

CE  AP  MS  RJ  SC X 
MA  PA  MT  SP X  

PB  RO   

PE  RR  

PI  TO  

RN   

SE  
 

1.7. Beneficiários 

 
A tecnologia está disponível para todos os tipos de agricultores: familiares, 

empresariais ou mesmo para os que produzem para o autoconsumo. Neste estudo foram 
identificados usuários que produzem o pêssego nos dois sistemas de produção, visando 

basicamente mercados locais, estaduais e até mesmo regionais. 
 A região de estudo se concentrou no Estado de São Paulo, apesar de existirem 

pomares no Rio Grande do Sul na região da Serra Gaúcha, no noroeste do RS, em Santa 

Catarina, no Sul de Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. Em São Paulo, foram visitados 
agricultores de três localidades. Uma delas na região de Campinas, nos municípios de Jarinu e 

Atibaia, outra em Paranapanema e outra em Pilar do Sul e Capão Bonito. O sistema de 



 

produção não varia muito de uma região para a outra, mas o que varia é o processo de 
comercialização. Na Região de Campinas, os agricultores entrevistados foram de Jarinu e 
Atibaia, os quais realizam a comercialização diretamente no mercado atacadista de São Paulo 

(CEAGESP), com marca própria já conhecida no mercado. Os agricultores de Campos de 
Holambra II, município de Paranapanema comercializam por intermédio de uma cooperativa 

local (Cooperativa Agro Industrial Holambra Ltda.), que por sua vez, realiza a classificação, 
embalagem, rotulagem e encaminha para o mercado de São Paulo (CEAGESP), Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Londrina, entre outros. Esses agricultores estão bem 

organizados em todos os aspectos, pois possuem assistência técnica de empresas que orientam 
o manejo da planta e do pomar. Estão organizados em associações e cooperativas e, ainda, 

possuem sistema gerencial e contábil, não somente do pomar de pessegueiro, mas de toda a 
infraestrutura do estabelecimento. Nas outras regiões do estudo, os produtores também 
possuem estrutura de armazenagem para realizar o preparo em embalagens com marca própria 

e transporte terceirizado até os mercados consumidores. O que se observou em todos os casos 
é que os produtores estão diversificando cada vez mais a produção com outras espécies 

frutíferas como banana, abacaxi, maçã, ameixa, atemóia, lichia, goiaba, nectarina, caqui, 
laranja etc., podendo desta forma manter uma estrutura administrativa e de pessoal de campo 
durante todo o ano. A maioria dos agricultores mantém um grupo de 10 a 30 empregados 

fixos, aos quais se somam outros tantos temporários, em períodos de concentração de tarefas 
como a poda, o raleio e a colheita. 

 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 

 
O pessegueiro é a terceira espécie frutífera de clima temperado, mais plantada no 

Brasil, perdendo apenas para a maçã e a uva. Segundo dados do IBGE (2017) a área colhida 

em 2016, foi de 17.309 ha, com uma produção de 191.855 toneladas. Observa-se que houve 
uma redução tanto de área colhida como nas quantidades produzidas. Esta redução se deve a 

diminuição de área cultivada pelo pêssego tipo indústria. O Rio Grande do Sul é o maior 
produtor, conforme se observa no Quadro 1, com a participação de quase 63% da produção. A 
produção de pêssego de mesa, que é o foco deste relatório, está distribuída pelos estados 

produtores, uma vez que cerca de 90% do pêssego tipo indústria está localizado no Sul do RS. 
Um aspecto que chama a atenção, no Quadro 1, se refere as produtividades obtidas nos 

diferentes estados. São Paulo e Minas Gerais são os que obtém as maiores produtividades, 
alternando-se de um ano para o outro. Nesses estados, o uso da tecnologia para a obtenção de 
uma fruta de qualidade é intensivo, pois praticamente 100% dos pomares são irrigados, 

aliando-se a esta prática os cuidados nutricionais e manejo dos pomares. Por outro lado, o Rio 
Grande do Sul que detém 72,03 % da área colhida e participa com 61,09% da produção, o que 

resulta numa produtividade de 11,08 t/ha. Entre vários fatores para a baixa produtividade, 
pode ser citado o não uso da irrigação, áreas de cultivo com solos rasos e manejo inadequado 
do pomar. 

 
  



 

Quadro 1. Área colhida, produção de pêssego no Brasil e por estados nos anos de 2012 e 
2016.  

Regionalização da produção no Brasil. 

Unidades da 
Federação 

Área colhida - ha Produção - t Rendimento - t/ha % da produção 

nacional 

2012 2016 2012 2016 2012 2016 2012 2016 

Brasil 19.155 17.309 232.987 191.855 12,16 11,08 100,00 100,00 

Rio Grande do Sul 13.514 12.468 132.736 117.212 9,82 9,40 56,97 61,09 

São Paulo 1.680 1.556 37.633 32.093 22,40 20,63 16,15 16,73 

Santa Catarina 1.506 1.519 25.182 15.150 16,72 9,97 10,81 7,90 

Paraná 1.509 1.003 17.241 11.323 11,43 11,29 7,39 5,90 

Rio de Janeiro 19 0 228 0 12,00 0 0,1 0,00 

Espírito Santo 0 31  230  7,42 0,00 0,12 

FONTE: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1613&z=t&o=1&i=P 
 

 No Quadro 1, são apresentados os dados de produção de pêssego no Brasil traçando 
um paralelo entre os anos de 2012 e 2016 com dados oficiais do IBGE. Nele se observa 

claramente o que se pode comprovar nas entrevistas dos produtores de pêssego. Verifica-se 
que houve uma redução de 9,63% da área colhida neste período e isto se deve a vários fatores, 
mas principalmente a instabilidade de preços pagos ao produtor tanto na venda in natura 

(pêssego tipo mesa) quanto na fruta destinada à indústria (pêssego tipo conserva). Os preços 
praticados no ano de 2017 são inferiores aos praticados em 2013, conforme pode-se verificar 

no Quadro 2.1. 
Em relação ao pêssego de mesa, há espaços ainda para ampliar a oferta, desde que a 

fruta apresente as características desejáveis e valoradas pelos consumidores, ou seja, boa 

aparência, tamanho, sabor, coloração vermelha e com aspecto de fruta fresca. Estas e outras 
características estão presentes na cultivar BRS Kampai. A produção de São Paulo é quase 

toda comercializada nos centros atacadistas como o CEAGESP, mercados de Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro e interior da Capital paulista. Segundo informações de técnicos do CEAGESP, 
a fruta de São Paulo entra no mercado antes da que é produzida no Rio Grande do Sul, 

portanto não competindo com os produtores deste Estado. O que se pôde observar neste 
centro atacadista, é que o consumidor preza pela qualidade na hora da compra. As cultivares 

da Embrapa, entre elas a Kampai, têm sido muito bem aceitas e obtém preços acima de outras 
cultivares. Quando a safra paulista termina, o Rio Grande do Sul é um dos estados que 
abastece o mercado. Segundo dados do CEAGESP (2016), de todo o pêssego comercializado 

neste ano, 45% é do Rio Grande do Sul e 37,2% de São Paulo.  
 

 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

 

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos (método do excedente econômico). 

 Para o desenvolvimento da tecnologia, as Unidades da Embrapa Clima Temperado e 
Embrapa Produtos e Mercado/Escritório de Campinas atuaram integradas. A primeira na 

geração da tecnologia e a segunda é responsável pelos arranjos contratuais de multiplicação 
de mudas com viveiristas credenciados pela Embrapa. É também a Unidade que lidera o 
processo de promoção e transferência da cultivar BRS Kampai em São Paulo, contando com a 

participação da Embrapa Clima Temperado e a colaboração de empresas de assistência 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1613&z=t&o=1&i=P


 

técnica como a Holantec de Campos de Holambra-SP, com a participação de viveiristas 
credenciados para a produção de mudas como Irmãos Kagi, de Atibaia-SP; a Clone viveiros 
do Paraná; a Frutplan, do Rio Grande do Sul entre outros. Além destas entidades, conta 

também com o apoio logístico da CEAGESP como ponto de referência e informação do 
mercado consumidor. 

A avaliação dos impactos econômicos da tecnologia da cultivar BRS Kampai teve 
como parâmetro a cultivar Tropica Beauty e Aurora, por ser a que apresenta características 
semelhantes em relação à coloração da pele, facilidade de produção, época de maturação e 

também ainda por ser uma das mais plantadas juntamente com o Douradão na região de 
avaliação. Os impactos econômicos da cultivar BRS Kampai vem aumentando a cada ano 

dado a qualidade da fruta preferida pelos consumidores e aos produtores que vem ampliando 
as áreas de plantio.  

Para a avaliação econômica foi utilizada a metodologia do excedente econômico, 

medido pelo incremento de renda nos vários segmentos da cadeia, decorrentes do aumento da 
produtividade, redução de custos e expansão de áreas cultivadas (AVILA et al., 2008). A 

análise tem como objetivo avaliar o impacto econômico da cultivar para cadeia produtiva do 
pêssego tipo mesa nos estados produtores em todo o Brasil. As informações necessárias para a 
elaboração das planilhas de custos de produção da cultivar BR Kampai comparada a cultivar 

Tropic Beauty foram levantadas junto aos produtores, do Anuário Agrianual (2017) e IBGE 
(2017). De posse das informações técnicas (coeficientes técnicos de insumos e serviços) estas 

foram quantificadas checadas com as informações dos produtores e de técnicos, bem como 
com o mercado atacadista na venda do pêssego, com o objetivo de obter os custos, receitas e 
margem líquida da produção por hectare. 

De acordo com os informantes e dados oficiais do IBGE (2016), estima-se que já 
foram plantados cerca de 521 hectares com esta variedade o que representa em torno de 4,7% 
da área cultivada com pêssego de mesa no Brasil. A cultivar BRS Kampai está ocupando uma 

fatia expressiva da área que era cultivada pela Tropic Beauty e Aurora, por apresentar 
características produtivas muito superiores, além de agradar aos consumidores pelo sabor e 

aparência dos frutos. Esta cultivar está distribuída nos estados do Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e um pouco em Espírito Santo. Segundo os 
produtores e técnicos que atuam no segmento, a demanda por mudas certificadas da cultivar 

tem sido maior do que a oferta, o que demonstra a aceitação da tecnologia pelos produtores. 
Cabe destacar que há uma oferta de mudas feitas por viveiristas não licenciados pela 

Embrapa, o que nem sempre confere a mesma qualidade das mudas ofertadas pelos viveiristas 
licenciados. Estima-se que esta oferta gira em torno de 40% das mudas comercializadas por 
ano. Cabe destacar que as cultivares de pessegueiro só começaram a ser protegidas, a partir de 

2009. 
O rendimento médio conseguido pela cultivar varia de região para região, porém, 

informações dos agricultores da região de Campos de Holambra, Pilar do Sul e Campinas, a 
produtividade pode chegar a 40 t/ha. No Rio Grande do Sul, na região da Serra Gaúcha, local 
onde se concentra a produção de pêssego de mesa, a produtividade tem sido ao redor de 20 a 

25 t/ha. Além de seus atributos de qualidade em relação à aparência, tamanho, sabor, firmeza 
que a cultivar BRS Kampai apresenta, em relação à cultivar Tropic Beauty e Aurora, a 

produtividade é superior em torno de 20 a 30%, o que garante aos produtores uma vantagem 
financeira significativa, pois os custos de produção são os mesmos para as duas cultivares. 
 

3.2.Tipo de Impacto: Incremento de Produtividade 

 

De acordo com os resultados da avaliação econômica de 2017, os produtores adotantes 
da cultivar de pêssego BRS Kampai alcançaram em média acréscimos em torno de 30% na 



 

produtividade em relação a cultivar Tropic Beauty (Quadros 2.1 e 2.2). No entanto, a nova 
tecnologia tem potencial para produzir até 40% a mais, fato confirmado por um produtor 
afirmando ter obtido produtividades elevadas, desde que não haja interferências negativas, 

principalmente em relação ao clima. No relato de um dos agricultores entrevistados, afirma 
que colheu ao redor de 10 toneladas da Tropic Beauty e mais de 20 com o Kampai, superando 

em mais de 100% a produtividade. No ano de 2017, o clima não foi favorável para as 
frutíferas de maneira geral, principalmente para o pêssego. Os técnicos e produtores 
afirmaram que o clima se comportou de maneira bem adversa, pois o frio veio tarde 

(setembro) e a temperatura durante o dia se manteve com mais de 30 graus e com baixa 
umidade do ar na madrugada e durante a noite abaixo de 10 graus (deixando a sensação de 

muito sufoco e falta de ar durante quase 30 dias), causando um stress muito grande nas 
plantas. Por conta deste clima, houve a redução na produtividade conforme pode-se constatar 
no Quadro 2.1. Apesar deste problema climático, os frutos foram de tamanho grande, o que é 

do agrado do consumidor. 
 

Quadro 2.1 - Ganhos Líquidos Unitários da cultivar BRS Rubimel comparada com a 
tecnologia anterior. 

Ano 

Unidade de 
Medida UM 

Rendimento 
Anterior/UM  

Rendimento 
Atual/UM  

Preço 

Unitário 
R$/UM  

Custo 

Adicional 
R$/UM  

Ganho Unitário 
R$/UM 

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

2009 

Ha 

     

2010      

2011        14.430          18.500  1,54        6.267,80  

2012        16.128          22.400  1,62      10.160,64  

2013         16.740          23.250  2,48      16.144,80  

2014        17.625          23.500  2,65      15.568,75  

2015         17.712         24.600  2,45      16.875,60  

2016         17.750          25.000  2,38      17.255,00  

2017          16.875         22.500  2,16      12.150,00  

 
 

Quadro 2.2 - Benefícios econômicos da cultivar BRS Kampai de 2011 a 2017. 

 

Ano 

Participação 

da Embrapa 
%  

Ganho Líquido 

Embrapa 
R$/UM  

Área de 

adoção: 
unidade de 

Medida - UM 

Área de 

Adoção: 
Quant. X UM 

Benefício 
Econômico  

(F) G=(ExF)  (H) I=(GxH) 

2009      

2010     

2011 70%      4.387,46  44,7   196.031,71  

2012 70%      7.112,45  58,1    412.877,61  

2013 70%    11.301,36  Ha 65,6    741.256,20  

2014 70%    10.898,13   82,5    898.659,39  

2015 70%    11.812,92   82,8  978.464,16  

2016 70%    12.078,50   101,7 1.227.900,31  

2017 70%      8.505,00   68,3    581.061,60  



 

 
 Em relação ao benefício econômico na região produtora de pêssego de mesa em São 
Paulo, os reflexos financeiros ainda são pouco expressivos, mas está aumentando na medida 

em que aumentam as áreas de cultivo, em função do incremento da oferta de mudas por 
viveiristas credenciados pela Embrapa e pelos bons rendimentos obtidos nos pomares aliado 

aos preços diferenciados praticados no mercado. Em relação aos preços praticados no 
mercado, eles variam conforme a oferta do produto. De acordo com informações obtidas no 
CEAGESP, os preços no início de safra tendem a ser mais elevados e, na medida em que a 

oferta aumenta, tendem a diminuir. De qualquer forma, na safra de 2017, observou-se que os 
preços recebidos pelos agricultores que praticam a venda direta foram em média de R$ 4,00 a 

5,00/kg, enquanto que os que venderam por meio da cooperativa de Holambra, receberam em 
média preços ao redor de R$ 2,00, o que segundo eles é muito baixo para poder cobrir todos 
os custos de produção. 

 

 

Tipo de Impacto: Redução de Custos 

 
Segundo informações dos agricultores e dos técnicos que os assistem, não há 

diferenças na condução dos pomares desta cultivar para outras. O manejo desde a formação 
do pomar até a fase produtiva tem sido o mesmo, ou seja, realizam o preparo do solo com a 

correção da acidez e fertilidade, com calcário, fosfatos e outros fertilizantes, conforme 
recomendação de análise de solo. Os espaçamentos usados variam conforme a localidade e 
forma de condução do pomar, mas, de forma geral, é utilizada uma densidade em torno de 700 

plantas/ha. De uma maneira geral as operações de manejo não diferem de uma cultivar para 
outra, mantendo os mesmos custos de produção para todas as cultivares. Nos Quadros 3.1 e 
3.2, pode-se verificar que não houve economia com a geração da nova tecnologia (coluna C), 

pois os custos da tecnologia gerados são os mesmos da anterior (colunas A e B), tendo, 
portanto benefícios em outros elementos conforme já destacados. Nesse sentido, o benefício 

econômico para a região produtora da variedade BRS Kampai, tem-se verificado graças à 
maior produtividade e qualidade da fruta oportunizando obter melhores preços praticados 
junto aos mercados consumidores que podem alcançar um diferencial de até 40%. 

 

Quadro 3.1- Ganhos Unitários de Redução de Custos 

Ano 

Unidade de 
Medida - UM 

Custos Anterior 
Kg/UM 

Custo Atual 
Kg/UM 

Economia Obtida 
R$/UM 

 (A) (B) C=(A-B) 

2009      16.850,06    16.850,06  0 

2010      17.925,59     17.925,59  0 

2011     19.069,78     19.069,78  0 

2012      20.287,00     20.287,00  0 

2013 Ha      21.053,85     21.053,85  0 

2014       25.500,00     25.500,00  0 

2015       29.908,00     29.908,00  0 

2016       31.500,00     31.500,00  0 

2017      16.850,06    16.850,06  0 

 

 

 

 



 

Quadro 3.2–Redução de custos 

Ano 

Participação 
da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 

Embrapa R$/UM  

Área de Adoção: 
Unidade de 

medida - UM 

Área de 

Adoção 

Benefício 

Econômico  

(D) E=(CxD)  F=(CxD) G1=(ExF) 

2010 70% 0  17,2 0 

2011 70% 0 44,7 0 

2012 70%  0 58,1 0 

2013 70% 0 65,6 0 

2014 70% 0 Ha 82,5 0 

2015 70% 0  82,8 0 

2016 70% 0  101,7 0 

2017 70% 0  68,3 0 

 

 

3.3. Custos de produção 

Na análise do custo de produção, há que se fazer algumas considerações, pois dentre 
os agricultores entrevistados, encontrou-se dois sistemas de produção. Portanto, os custos 
variam de um sistema para outro. Neste caso, realizou-se a análise baseada nas informações 

do sistema de produção praticado pelos agricultores familiares da região de Campos de 
Holambra, Paranapanema - SP, que cultivam em média de 40 a 50 ha de pêssego, e dentre as 

cultivares está a cv. BRS Kampai com uso de alta tecnologia. 
O custo de produção com base nos dados da safra de 2017 ficou ao redor de R$ 

31.500,00/ha, o que segundo os produtores, faz com que a margem de lucro torna-se muito 

baixa deixando uma margem líquida muito pequena. A Revista Agrianual de 2017 aponta um 
custo de manutenção de um pomar em produção a partir do 5º ano o valor de R$ 38.735,00, o 

que corrobora com as informações levantadas junto aos agricultores. 
 
3.4. Análise dos impactos econômicos 

Baseado nas informações obtidas se pode afirmar que o impacto econômico é o mais 
significativo porque esta cultivar tem se mostrado bem produtiva ao longo dos anos, 

superando as tradicionais em média 30% ou mais. A regularidade na produção tem gerado 
renda para os produtores que juntamente com outras frutíferas plantadas na propriedade, tem 
permitido a manutenção do quadro de empregados fixos durante todo o ano. Na medida em 

que ocorra um aumento da área cultivada, o impacto econômico e os benefícios associados a 
outros elos da cadeia, como a rede de distribuição e comercialização também serão 

aumentados. 
 

 

3.5. Fonte de dados 

Os dados obtidos no estudo foram a partir de informações de pesquisadores da 

Embrapa Clima Temperado de Pelotas e Embrapa Produtos e Mercado – Escritório de 
Campinas, os quais deram indicações dos locais onde a BRS Kampai está sendo cultivada 
pelos agricultores. De posse destas informações, planejaram-se visitas às propriedades na 

região produtora de pêssego em São Paulo, onde foram entrevistados dez produtores de 
pêssego e viveiristas em três localidades diferentes e um viveirista em Pelotas/RS. Os 

agricultores entrevistados em São Paulo apresentam estrutura administrativa e produtiva bem 
organizada. Todos são considerados produtores patronais, pois, além do pêssego cultivam 



 

outras espécies frutíferas, o que demanda mão de obra durante todo o ano. Nessas 
propriedades, a área cultivada com fruticultura varia de 22 a 152 hectares e com pessegueiros, 
de 20 a 49 hectares. Todos mantêm quadro permanente de empregados, que varia de 8 a 35 

pessoas e contratam mão de obra temporária para a realização da poda, raleio e a colheita. 
Foram coletados dados também de um viveirista certificado da região de Pelotas, o qual 

produz uma grande quantidade de mudas todos os anos e realiza suas vendas para o Rio 
Grande do Sul e para os outros estados brasileiros, principalmente para São Paulo, portanto, 
foram realizadas 11 entrevistas com produtores além do apoio e informações obtidas junto ao 

um escritório de assistência técnica localizado em Campos de Holambra II e da Central de 
abastecimento da CEAGESP/SP. 

 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 

 

 A avaliação dos impactos sociais não foi realizada neste ano, porque a nova tecnologia 
não requer manejo diferenciado das outras cultivares de pêssego. Na avaliação de impacto da 

nova tecnologia, o que se observou é que houve um pequeno aumento na oferta de emprego 
qualificado nas unidades patronais, em função da necessidade da realização de tarefas 
pontuais. Como o cultivo do pessegueiro nessas unidades é desenvolvido com uso de alta 

tecnologia, desde o preparo do solo até a colheita, o cultivo requer cuidados especiais em 
todas as fases, surgindo a oportunidade de contratação de mão de obra temporária. Com isso, 

gerou pequena oferta de emprego nas unidades, porque as quantidades plantadas foram 
acrescidas na unidade e não substituíram outra cultivar.  
 Outro elemento que a nova tecnologia proporcionou aos produtores foi uma maior 

geração de renda, influenciada pela produtividade mais elevada e por melhores preços de 
venda.  

Portanto, em relação aos aspectos sociais, os maiores índices foram na oferta de 

emprego e na geração de renda pelo incremento da nova tecnologia. De qualquer forma, na 
maioria dos indicadores, as alterações foram muito pequenas em relação às rotinas já 

realizadas.  
Em relação ao impacto sobre o emprego, os indicadores apontam resultados positivos 

tanto para a oportunidade de emprego quanto para a oferta. O que se observou é que os 

produtores procuram manter a equipe de trabalhadores permanentes durante muito tempo, 
pois assim se torna mais fácil a realização das tarefas, por serem conhecidas. Também cabe 

destacar que ficou evidente nas entrevistas, a importância destas tecnologias lançadas pela 
Embrapa, pois se não fosse as novas cultivares da Embrapa, o cultivo do pessegueiro estaria 
fadado a desaparecer em São Paulo e esta mão de obra especializada não teria emprego. 

Além dos empregados permanentes, quase todas as unidades contratam mão de obra 
temporária para a realização de determinadas tarefas como a poda, raleio e a colheita.  

 
5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 Quanto ao uso de agroquímicos/insumos químicos e ou materiais, a tecnologia BRS 
Kampai teve pequeno impacto quanto ao uso de fertilizantes, pois de acordo com dois 

agricultores é possível reduzir os fertilizantes porque as plantas apresentam bom vigor e, 
aliado a prática da quebra de dormência, oportuniza às plantas segurarem carga considerável 
de frutas, garantindo a produção satisfatória em quantidade e qualidade. Em relação aos 

insumos químicos, não há alterações entre as cultivares, pois são realizadas de 15 a 20 
pulverizações por safra. 

 Os demais itens de avaliação de impactos ambientais não se aplicam à nova 
tecnologia. 



 

 
 

6. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

 
6.1. Estimativa dos Custos 

Para alcançar a meta de lançamento da cultivar foram necessários 18 anos de estudos 
realizados pela equipe de melhoramento genético da Embrapa. A criação da cultivar de 
pêssego BRS Kampai teve início em 1991 e foi lançada em 2009 e os primeiros pomares 

comerciais foram implantados em 2010, com apenas 17,2 hectares, onde se colheu as 
primeiras frutas em 2011.  

No cálculo da estimativa dos custos da geração da tecnologia, no caso da mão de obra 
envolvida se considerou o percentual de participação dos membros de cada equipe, tomando-
se por base os valores salariais do mês de dezembro de 2013. Neste cálculo, as equipes foram 

formadas por um grupo de sete pesquisadores, dois laboratoristas, dois técnicos de campo e 
seis operários de campo pertencentes às unidades de pesquisas envolvidas (Embrapa Clima 

Temperado e SPM de Campinas). Desta forma, obteve-se o valor gasto em pessoal para o ano 
de 2017. Para os anos anteriores, aplicou-se um fator de redução de 6% ao ano, que 
corresponde aproximadamente aos reajustes anuais dos salários. A coluna “B” custeio de 

pesquisa foi obtida pelo uso do índice de 15% sobre a coluna “A”. Para o cálculo da 
depreciação do capital “coluna C”, atribuiu-se um valor de capital inicial na ordem de 

R$182.000,00, sendo acrescido em 10% ao ano. Para se obter o valor da depreciação, o 
capital foi depreciado em 5% ao ano. Para se calcular a coluna “D”, buscaram-se os custos 
administrativo da Embrapa Clima Temperado (limpeza, vigilância, manutenção de máquinas, 

equipamentos, veículos, bens imóveis, energia elétrica, telefone, água etc.) e sobre estes 
valores, aplicou-se o índice de participação de 0,1%. Desta forma, obtiveram-se os valores 
anuais desde o início do desenvolvimento da tecnologia. Estes valores foram divididos por 

dois, porque juntamente com a cultivar BRS Kampai, foi lançada a cultivar BRS Rubimel que 
se originou do mesmo cruzamento (além de seleções que apesar de não se tornarem cultivares 

serviram como genitores em novos cruzamentos). Os custos de transferência da tecnologia 
traduzidos em dias de campo, material informativo, participação em eventos, feiras, 
congressos, simpósios e para a demonstração do comportamento da cultivar tiveram início a 

partir do lançamento da BRS Kampai, em 2009. Para determinar o valor do custo de 
transferência de tecnologia de 2017, foi aplicado o índice da taxa básica da correção da 

poupança que é de 6% ano. 
 

  



 

Quadro 4. Estimativa dos custos 

Ano 

Custos de 
Pessoal 

Custeio 
de 

Pesquisa 
Depreciação 
de Capital 

Custos de 
Administração 

Custos de 
Transferência 
Tecnológica Custo Total 

(A) (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E) 
1991 19.253,77  2.888,07  4.550,00  6.042,51          32.734,35  

1992 20.482,73  3.072,41  5.005,00  6.713,90          35.274,05  
1993 21.790,14  3.268,52  5.505,50  7.459,89          38.024,05  

1994 23.181,00  3.477,15  6.056,05  8.288,77          41.002,97  

1995 24.660,64  3.699,10  6.661,66  9.209,74          44.231,13  
1996 26.234,72  3.935,21  7.327,82  10.233,05          47.730,80  

1997 27.909,28  4.186,39  8.060,60  11.370,06          51.526,33  

1998 29.690,72  4.453,61  8.866,66  12.633,39          55.644,39  
1999 31.585,87  4.737,88  9.753,33  14.037,11          60.114,19  

2000 33.601,99  5.040,30  10.728,66  15.596,78          64.967,74  

2001 35.746,80  5.362,02  11.801,53  17.329,76          70.240,11  
2002 38.028,51  5.704,28  12.981,68  19.255,29          75.969,76  

2003 40.455,87  6.068,38  14.279,85  21.394,76          82.198,86  

2004 43.038,15  6.455,72  15.707,83  23.771,96          88.973,67  
2005 45.785,27  6.867,79  17.278,62  26.413,29          96.344,97  

2006 48.707,73  7.306,16  19.006,48  29.348,10        104.368,47  

2007  52.117,28      7.817,59      20.907,13           29.348,10   110.190,09 

2008  55.765,49      8.364,82       22.997,84          29.348,10   116.476,25 

2009   -    -    18.150,00        18.150,00  
2010     19.965,00        19.965,00  

2011     21.961,50        21.961,50  

2012     24.157,65        24.157,65  
2013             25.607,11        25.607,11  

2014             27.143,54        27.143,54  

2015             28.772,15        28.772,15  
2016             30.498,48        30.498,48  

2017            32.328,39        32.328,39  

Total Geral 1.444.595,99 

 

6.2. Análise dos Custos 

 

O investimento total no período de 24 anos para o desenvolvimento e transferência da 
tecnologia até o ano de 2017 foi de R$ 1.444.595,99, o que dá uma média anual de R$ 
60.191,49. A análise do retorno do valor investido na geração da tecnologia, o valor presente 

líquido (VPL) a uma taxa de atratividade de 6% ao ano, foi de R$ 4.817.312,90, a taxa interna 
de retorno (TIR) foi de 40,8% e o índice Benefício/Custos (IBC) foi de R$ 0,87. 

Considerando o valor investido desde o início da geração da tecnologia, se constata que o 
retorno financeiro vem aumentando ano após ano, uma vez que a cultivar vem sendo cada vez 
mais procurada pelo consumidor por ser atrativa tanto pela aparência como pelo sabor, 

fazendo com que novas áreas venham sendo introduzidas anualmente por novos produtores 
e/ou pelo incremento de áreas por aqueles que já cultivam a variedade 

 
 

 

 



 

7. Análise final 

 
A cultivar de pêssego BRS Kampai foi gerada para atender demanda dos produtores 

de pêssego de mesa que procuravam cultivares que pudessem suprir as preferências dos 
consumidores nos mercados do Sul e Sudeste do Brasil. Foi selecionada considerando 

aspectos como a aparência, tamanho, sabor doce, firmeza, forma e rendimento de frutas por 
planta. Portanto, a BRS Kampai (que na simbologia japonesa significa “brinde”, brindar 
saúde) incorporou aspectos positivos que ao mesmo tempo agradaram aos produtores e aos 

consumidores. Nas áreas de cultivo a BRS Kampai apresentou produtividade, já a partir do 
segundo ano de pomar, superiores à cultivar Tropic Beauty e Aurora, tradicionalmente 

cultivadas no Estado de São Paulo e que abastece o mercado atacadista da CEAGESP. 
A cultivar BRS Kampai foi desenvolvida e lançada visando preencher um espaço na 

produção de pêssegos de mesa que estava sendo coberto com cultivares lançadas pelo 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e introduzidas dos Estados Unidos, que, segundo os 
agricultores, não atendiam plenamente aos consumidores.  

Por estes e outros motivos, tudo indica que gradativamente a BRS Kampai deverá 
ganhar espaço entre os produtores de outras regiões produtoras do Brasil, em função de 
atributos positivos da cultivar. Estes fatores contribuíram sobremaneira no desempenho dos 

indicadores principalmente econômicos e sociais.  
A grande importância das pesquisas da Embrapa Clima Temperado para os produtores 

de São Paulo, pode-se medir pelas manifestações dos agricultores e empresas de assistência 
técnica. 

“... graças a Embrapa que a gente está conseguindo essas variedades como o 

Rubimel, Fascínio e Kampai e levantando novamente o pêssego aqui em São Paulo ...”.  
“... graças a Embrapa, está se fazendo as melhorias que precisava e está se fazendo o 

produtor ganhar dinheiro. Se não fosse essas melhorias nós estávamos ralados ...”. 

“... Nós estávamos a pé, antes o IAC produzia tudo e de repente parou...... a 
cooperativa (de Campos de Holambra) foi atrás,...graças a Embrapa estão surgindo 

materiais muito interessantes..... é isso que a gente precisa...” 
 “... A parceria com a Embrapa é de extrema importância, porque essas variedades 

apresentam sabor, cor, firmeza e interesse do consumidor...”. 

Estas foram algumas das manifestações espontâneas dos agricultores entrevistados 
sobre o trabalho da Embrapa e da importância que a presença dos pesquisadores representa 

para eles no desenvolvimento de tecnologias para a região produtora de pêssego ditas em 
2014, ano da primeira avaliação feita junto a eles com a cultivar BRS Rubimel e agora em 
2017, as manifestações não foram diferentes. Acrescenta-se a elas a preocupação com 

informação de que a pesquisadora responsável por este trabalho poderá vir a se aposentar 
brevemente. Neste sentido, foi dito o seguinte:  

“ Uma coisa que você pode escrever ai  é que graças a Embrapa e a Maria do Carmo, 
são essas variedades novas, se não fosse isso, nós já  tinha morrido, tinha acabado. Imagina 
plantar Aurora, Flordabella, Maravilha, Josefina, Rosalina, Beauty, foram bem no começo, 

mas agora não dá mais. Pode dizer pra ela que ela que não pode se aposentar, que essas 
pesquisas não podem parar”. (Produtor de Holambra II – Paranapanema/SP). 

Finalizo as manifestações espontâneas dos agricultores com esta declaração:  
“A Embrapa foi fundamental para a nossa região aqui. A Embrapa tem que ter a 

preocupação de dar continuidade neste trabalho de frutas de caroço viu, porque é o Brasil 

inteiro que depende de vocês, porque temos o IAC aqui, mas acabou, da até dó. O estado 
(São Paulo) não ajuda em nada, acabou tudo, quer acabar com tudo. Não investe mais nada, 

não contrata mais ninguém. A Embrapa aqui pra gente nas pesquisas de frutas de caroço é 
muito importante, não pode parar não.” (Produtor de Jarinu/SP). 



 

Estas manifestações refletem bem a importância do trabalho desenvolvido pela 
Embrapa Clima Temperado para a região produtora de pêssego e quiçá para o Brasil, porque 
assim como a região produtora de pêssego de mesa tem na Embrapa Clima Temperado a 

ampla consciência da sua importância, maior ainda é a referência para a região produtora de 
pêssego para a indústria, pois dos quase 6.000 hectares plantados com pessegueiro tipo 

indústria, quase que 100% são cultivados com variedades desenvolvidas pela Embrapa Clima 
Temperado. 
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