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Relatório de Avaliação dos Impactos Econômicos, Sociais e Ambientais de 

Tecnologias Geradas pela Embrapa Gado de Leite  

 

Apresentação 
 

 

 Desde a sua fundação a Embrapa Gado de Leite tem trabalhado nas pesquisas sobre novas 

variedades de gramíneas e leguminosas destinadas especialmente para uso em pastagens para a 

pecuária de leite e de corte. Em outubro de 1980, pesquisadores iniciaram os trabalhos sobre manejo 

do Capim-elefante cultivar Napier buscando melhorias nas seguintes características: produtividade e 

qualidade da matéria seca; palatabilidade; vigor de rebrota; e persistência. Na época o foco era a 

utilização da cultivar para plantio de capineiras para corte e fornecimento da forrageira no cocho. 

Não havia ainda a ideia de se manejar os animais por meio de pastejo direto e rotacionado com essa 

espécie.   

 Em 1991 tem início o programa de melhoramento genético desta gramínea, até então uma das 

mais importantes forrageiras cultivadas no Brasil. Com a colaboração de outras instituições de 

pesquisa e da própria extensão rural, os pesquisadores continuaram a buscar cultivares mais 

produtivas. Como resultado deste trabalho, em dezembro de 1996 foi lançada comercialmente a 

primeira nova cultivar de capim-elefante especifica para uso em sistema de pastejo rotativo. O novo 

material recebeu o nome de “Pioneiro”. 

 Neste século, a produção de leite no país continua se expandindo e aumentando a demanda 

por sistemas de produção mais intensivos na utilização de pastagens. O mapa do leite brasileiro muda 

significativamente e os três estados do Sul ultrapassam a tradicional Região Sudeste na oferta de leite 

(IBGE, 2018). A demanda por materiais de mais fácil manejo, com maior valor nutritivo e adequados 

a sistemas intensificados permanece. Como produto destas pesquisas é gerada e lançada no mercado, 

a cultivar de Capim-elefante BRS Kurumi. Desenvolvida por meio de melhoramento genético, a nova 

cultivar apresenta porte baixo (ou anão) sendo apropriada para plantio em áreas destinadas ao 

pastejo direto. Os impactos econômicos, sociais e ambientais produzidos por essa cultivar passaram a 

ser estimados e já revelam números expressivos que podem contribuir sobremaneira para o balanço 

social da Embrapa. 

 Para a presente edição do relatório de impactos, os estudos sobre o Capim-elefante cultivar 

BRS Kurumi levaram em conta coeficientes técnicos discutidos e confirmados com pesquisadores e 

analistas de duas unidades da Embrapa (Gado de Leite e Clima Temperado) responsáveis pelas 

pesquisas que possibilitaram a geração da cultivar e pela sua transferência para o setor produtivo.  

Para complementar as informações necessárias as estimativas de impactos foram também realizadas 

entrevistas com produtores usuários da tecnologia na Região Sul e com técnicos da Extensão Rural. 

Outra fonte de informação utilizada na avaliação foram os relatórios de comercialização de mudas 

fornecidos pelas empresas licenciadas e a discussão de números com seus técnicos. Uma destas 

empresas é a AFUBRA, responsável por grande parte da comercialização de mudas da cultivar.  Foi 

estimado que até dezembro de 2017, em todos os estados da Federação, já havia uma área total de 

1.949 hectares plantados com esta cultivar. Esta área plantada permanece em expansão, segundo 

profissionais de campo consultados.  
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1. Identificação da Tecnologia: 
 

1.1 Nome: Capim-elefante cultivar BRS KURUMI 

 

1.2. Objetivo estratégico PDE/PDU e eixos de impacto: 

Sistemas de Produção Inovadores e Sustentáveis 

 

1.3. Descrição sucinta da tecnologia 

 

A cultivar de capim-elefante anão BRS Kurumi se destaca por apresentar alto potencial de 

produção de forragem com excelentes características nutricionais, o que possibilita ao produtor de leite 

aumentar a produção animal com menor uso de concentrado. A cultivar caracteriza-se por apresentar 

touceiras em formato semiaberto, folhas e colmos de cor verde e internódio curto. Apresenta 

crescimento vegetativo vigoroso com rápida expansão foliar, intenso perfilhamento e porte baixo. 

Chama a atenção pela elevada relação folha/colmo e facilidade de manejo devido ao pequeno porte. A 

cultivar permite propagação vegetativa por meio de estacas sendo indicado para uso forrageiro nos 

biomas Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado. Neste início de expansão tem sido adotada em larga 

escala nos estados da Região Sul do Brasil, com destaque para o Rio Grande do Sul. Nesta região, 

atualmente a maior produtora de leite do País, as propriedades que plantaram esta cultivar têm 

conseguido excelente resultados em termos de aumento de capacidade de suporte e aumento da 

produtividade de leite por área. Tem sido indicada também para a produção intensificada com uso de 

pastejo rotacionado. O seu porte baixo facilita o manejo da massa forrageira e dos animais, sendo 

ainda um destaque sua digestibilidade que se apresenta variando entre 68 e 70% e teores de proteína 

bruta entre 18 e 20% (Gomide et al., 2015). A cultivar foi registrada no Registro Nacional de 

Cultivares (RNC) em 17/04/2012 com o número 28690 e protegida no Serviço Nacional de Proteção 

de Cultivares (SNPC) em 02/02/2012 com o número 20120164. 

 

1.4. Ano de lançamento: 

 

A tecnologia foi registrada em 2012 e oficialmente lançada no mês de março de 2013, na feira 

EXPOAGRO – AFUBRA, na Região Sul do Brasil, na cidade de Rio Pardo, no Estado do Rio Grande 

do Sul. 

 

1.5. Ano de início de adoção: 

 

A cultivar começou a ser utilizada pelos produtores em 2014 e neste mesmo ano os benefícios 

em termos de incremento de produtividade já começaram a ser percebidos pelos pecuaristas e técnicos 

da extensão rural. 

 

1.6. Abrangência 

 
Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL x AC x DF x ES x PR x 

BA x AM x GO x MG x RS x 

CE x AP x MS x RJ x SC x 

MA x PA x MT x SP x  

PB x RO x  

PE x RR x 

PI x TO  

RN x  

SE x 

 

1.7. Beneficiários: 

 

O universo potencial dos beneficiários da tecnologia é composto em sua maioria pelos 

produtores de leite, no entanto são beneficiados também produtores de gado de corte e de outros 

ruminantes de todo o Brasil que utilizam sistemas de produção a base de pasto. São beneficiados 
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produtores comerciais ou familiares, tanto de base familiar como empresariais, que buscam a 

intensificação das pastagens como forma de ganhar eficiência na produção.  

Os benefícios econômicos totais transferidos para estes produtores e também para agentes de 

outros elos da cadeia produtiva são de magnitude considerável. No Brasil existe cerca de um milhão 

de produtores de leite cuja principal fonte de alimentação para os animais é o pasto. A cultivar é 

adequada para todos estes produtores e, portanto, sua expansão deve permanecer em expansão 

acentuada nos próximos anos.  

 

 

2 Identificação dos impactos na cadeia produtiva 
 

Os impactos da tecnologia para os diferentes segmentos da cadeia produtiva do leite podem se 

traduzir em benefícios diretos ou indiretos. Os principais e mais evidentes impactos serão comentados 

a seguir.  

 

Segmento de insumos e serviços 

 

Neste segmento da cadeia produtiva do leite os primeiros beneficiários são os produtores credenciados 

ou licenciados para produzir e comercializar mudas da nova cultivar. Estes são beneficiários diretos, 

pois recebem receitas pela venda de mudas. Neste segmento são beneficiados com incremento de 

receitas também produtores e vendedores de fertilizantes, corretivos, sistemas de irrigação, materiais 

para a construção de cercas para contenção dos animais (fixas e eletrificadas) e prestadores de serviços 

mecânicos para o preparo de solo para plantio.  Nestes setores pode também ocorrer demanda por mão 

de obra adicional contribuindo com a geração de novos empregos ao longo de toda a cadeia produtiva.  

 

Segmento da produção primária (produtores de leite): 

 

Neste segmento da cadeia produtiva, estão os produtores de leite, os principais beneficiários 

da tecnologia. Ao utilizar o BRS Kurumi os produtores aumentam a produtividade do rebanho, da 

terra e da mão de obra. Consequentemente a rentabilidade econômica da propriedade se eleva. 

Segundo estimativas dos pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia, a cultivar 

pode promover um incremento na taxa de lotação de quatro a sete Unidades Animal (UA) por hectare 

e um ganho de produtividade de 50 litros de leite/hectare/dia, equivalente a 18.250 litros/hectare/ano), 

considerando uma taxa de lotação de cinco vacas por hectare (Gomide et al., 2015).  

Por outro lado, também são beneficiários da tecnologia os produtores de gado de corte, entre os quais 

se espera um ganho diário de peso de 700 gramas por hectare e um considerável incremento na renda 

da atividade.  

 

Segmento da indústria: 

 

Os benefícios para a indústria são traduzidos em aumento e estabilização da oferta de leite, 

redução de custos de captação da matéria prima e mais eficiência pela redução de ociosidade dos 

investimentos em equipamento e estrutura de processamento. Possível ainda esperar melhoria na 

qualidade do leite processado em virtude do aperfeiçoamento do manejo dos animais. 

 

Segmento do varejo (consumidores): 

 

Redução de custos no processo produtivo pode beneficiar os consumidores com redução de 

preços na ponta da cadeia, ou seja, nos supermercados e demais pontos de venda. Ganhos de eficiência 

tendem a reduzir custos de produção que podem ser transferidos para os consumidores na forma de 

redução de preços dos produtos lácteos consumidos.  
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3. Avaliação dos impactos econômicos 
 

3.1 Estimativas dos benefícios oriundos da utilização da cultivar nas fazendas 

 

O principal impacto da cultivar, quando plantada em uma pastagem utilizada para pastejo rotativo 

direto, é o incremento na produtividade da terra decorrente do aumento da capacidade de suporte da 

pastagem e da elevação da produtividade das vacas mantidas na área. Incremento de produtividade da 

terra promove aumento de produção e de riqueza para a toda a cadeia produtiva. Os valores estimados 

encontram-se discriminados nas Tabela 3.1.a, 3.1.b e 3.1.c.  

 

3.1.a Incremento de produtividade da pastagem, das vacas e da terra 

 

Na Tabela 3.1.a são apresentados os dados de produtividade da pastagem, das vacas e da terra 

nas situações “Antes” e “Depois” da adoção da tecnologia. Os valores foram sugeridos pelos 

pesquisadores que trabalharam diretamente nas pesquisas que deram origem à tecnologia, sendo 

portanto, um consenso geral entre os membros do grupo. 

 

Tabela 3.1.a Estimativa do incremento de produtividade da pastagem, das vacas e da terra nas 

pastagens onde a cultivar BRS Kurumi foi adotada. 

Variável Unidade 
Situação “Antes” da 

adoção da tecnologia 

Situação “Depois” da 

adoção da tecnologia 
Incremento 

Taxa de lotação da pastagem UA/ha 2,0 5,0 3,0 

Produtividade das vacas l/vaca/dia 7,9 10,0 2,1 

Produtividade da terra l/ha/ano 5.767 18.250 12.483 

 

 

Na estimativas dos valores estes pesquisadores consideraram os seguintes pontos: 

 A taxa de lotação da pastagem, expressa em UA/ha (Unidades Animal por hectare) foi 

estimada levando em conta a situação real observada nos principais  estados produtores de 

leite que adotaram a tecnologia, sendo eles: Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 A produção de leite por vaca (litros/vaca/dia) foi estimada tomando como referência a 

produtividade dos principais estados produtores. Os dados são oriundos do IBGE e foram 

obtidos pela divisão entre a produção total de leite e pelo número de vacas ordenhadas. 

 O período de utilização da pastagem para se estimar a produtividade da terra, expressa na 

tabela em litros/há/ano, foi considerado pelo grupo com sendo de 365 dias. Não foi, portanto, 

um período de lactação de 10 meses, pois considerou-se que o manejo adotado foi no sentido 

de substituir uma vaca em final de lactação por outra recém parida de forma a aproveitar  o 

potencial máximo de produtividade de massa verde da área. 

 A produtividade da terra foi obtida pela multiplicação entre as variáveis produtividade 

individual das vacas e a taxa de lotação da pastagem considerando um período de utilização de 

365 dias. 

 Os incrementos alcançados foram calculados pela diferença entra as situções “Depois” e 

“Antes” da adoção da tecnologia. Pode-se observar que os produtores que adotaram a 

tecnologia conseguiram um incremento total de 3,0 Unidades Animal (UA) na capacidade de 

suporte da pastagem e de 2,1 litros de leite na produtividade diária das vacas em lactação. O 

incremento total anual na produtividade da terra foi de 12.843 litros de leite por hectare. 

 

3.1.b Estimativa da área plantada com a cultivar BRS Kurumi  

 

Na Tabela 3.1.b são apresentados os dados da área estimada plantada com a cultivar. 
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Tabela 3.1.b Evolução dos dados de adoção da cultivar BRS Kurumi pelos produtores de leite 

entre 2014 e 2017 

Ano 
Quantidade de mudas comercializadas 

(unidades) 

Área plantada no ano 

(ha) 

Área total plantada 

acumulada (ha) 

2014 30.000 281 281 

2015 40.000 375 656 

2016 50.000 468 1.124 

2017 88.000 825 1950 

Total 208.000 1.949 1.949 

 

Na Tabela 3.1.b a coluna “Área plantada no ano” representa a área total plantada com BRS 

Kurumi em substituição a outras gramíneas menos produtivas anteriormente existente na área 

considerada. A coluna “Área total plantada acumulada” representa a área total somada até o ano 

considerado.  

Na estimativa da área plantada foi considerado que cada muda comercializada gera pelo 

menos 50 mudas para o plantio de novas áreas e um gasto médio de 16.000 mudas para o plantio de 

um hectare de pastagem. O dado referente ao total de mudas comercializadas foi fornecido pela 

Afubra. Tendo em vista a participação de outras formas de distribuição de mudas para os produtores 

(unidades demonstrativas, dias de campo distribuição direta entre os produtores) que fogem do 

controle da Embrapa, o número fornecido pela Afubra foi multiplicado por três (3). Desta forma foi 

possível chegar a estimativa final da área total plantada com a cultivar até o ano de 2017. Este foi mais 

um dado de consenso entre o grupo de pesquisadores que trabalharam com o desenvolvimento e 

transferência da tecnologia.  

Pela Tabela 3.1.b pode-se perceber que até 2017 já haviam sido plantados um total de 1949 

hectares com esta cultivar em cerca de 160 municípios de 17 estados brasileiros. A expansão da área 

aconteceu a partir de 2014 ano em que foram distribuídas 30.000 mudas entre os produtores. Em 2015, 

2016 e 2017 foram distribuídas mais 40.000, 50.000 e 88.000muds, respectivamente. Até 2017 já 

havia, portanto, 208.000 mudas distribuídas, o suficiente para a formação de 1949 hectares. A grande 

aceitação e adoção da nova cultivar aconteceu principalmente, nos três estados do Sul, hoje a região de 

maior produção de leite no País. Os produtores do Rio Grande do Sul foram os que mais plantaram a 

nova cultivar. 

 

3.1.c Estimativa dos impactos totais na renda dos produtores e na cadeia produtiva  

 

Na Tabela 3.1.c são apresentados os dados de impactos totais na renda dos produtores e na 

cadeia produtiva com a adoção da nova cultivar entre os anos de 2014 e 2017 

 

Tabela 3.1.c Estimativa dos impactos totais na renda dos produtores e no valor da cadeia 

produtiva do leite oriundos da adoção da cultivar BRS Kurumi entre 2014 e 2017. 

Ano 

Área plantada 

total 

acumulada (ha) 

Incremento de 

produtividade da 

terra 

(Litros/ha/ano) 

Preço médio o leite 

recebido pelos 

produtores 

(R$/litro) 

Participação da 

Embrapa (%) 

Impacto atribuído 

a Embrapa 

(R$/ano) 

2014 281 12.483 1,43 50 2.508.021,95 

2015 656 12.483 1,28 50 5.240.862,72 

2016 1.124 12.483 1,45 50 10.172.396,70 

2017 1.949 12.483 1,33 50 16.179.029,06 

 

Fundamentos para se estimar os impactos econômicos 

 

Para estimar os dados apresentados na Tabela 3.1.c foram adotados os seguintes critérios: 

 Os valores da área plantada acumulada e do incremento de produtividade da terra são os 

estimados nas Tabelas 3.1.a e 3.1.b 
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 Os preços médios recebidos pelos produtores de leite que plantaram a nova cultivar, corrigidos 

para valores de dezembro de 2017, foram de R$ 1,43, R$ 1,28, R$ 1,45 e R$ 1, 33, 

respectivamente, em 2014, 2015, 2016 e 2017. Os preços da época (sem correção) foram 

obtidos mediante consulta à base de dados do CEPEA/USP e corrigidos para dezembro de 

2017, por meio do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas. Não foi considerado custo adicional 

para adoção da tecnologia tendo em vista que o benefício total representa um adicional de 

renda para toda a cadeia produtiva. O incremento de renda permite ainda outros benefícios 

para os produtores que não foram considerados. Um exemplo é incremento de produtividade 

da mão de obra e a possível liberação de terras para a exploração de outras atividades 

pecuárias ou agrícolas.  

 O percentual de participação da Embrapa nos benefícios totais da tecnologia foi estimado em 

50%, levando em conta uma participação estratégica dos profissionais do serviço de extensão 

oficial de cada estado na divulgação e transferência da tecnologia para os produtores. Neste 

processo destaque também para a colaboração dos profissionais das empresas produtoras e 

distribuidoras de mudas.  

 O impacto atribuído a participação da Embrapa no benefício foi obtido por meio da 

multiplicação entre as variáveis incremento de produtividade da terra, área plantada total, 

preço do leite e o percentual de participação atribuído a Embrapa. 

 

Deve ser registrado que pode também ocorrer redução nos custos de produção do leite nas 

fazendas decorrentes do aumento de produtividade especialmente dos fatores mão de obra e terra. Este 

benefício não foi ainda estimado por falta de dados que possibilitassem os cálculos. 

 

3.2 Análise dos benefícios econômicos líquidos transferidos para os produtores de leite 

 

Os impactos são oriundos do incremento de produtividade e de produção e renda bruta alcançado 

pelos produtores de leite que acreditaram e adotaram a tecnologia. Os benefícios totais em 2017   

foram da ordem de R$ 16.179.029,06, valor representado pelo adicional de leite produzido a mais por 

hectare e vendido pelas fazendas que passaram a utilizar a nova cultivar de capim em suas pastagens. 

A tecnologia é relativamente recente e tem potencial para crescer muito em termos de adoção e 

também em geração de benefícios. O universo de possíveis futuros adotantes é estimado em cerca de 

300.000 propriedades. Não foram mensurados os benefícios apropriados pela indústria oriundos da 

maior estabilidade na captação de matéria prima e nem os eventuais benefícios capitalizados pelos 

consumidores ao comprar leite e derivados por menores preços. Para este tipo de mensuração faltam 

dados, por enquanto. O processo de adoção e os benefícios econômicos desta tecnologia serão 

acompanhados nos próximos quatro anos e podem ser ajustados por meio de metodologia 

complementar. Entre os procedimentos que se espera implementar para refinar os cálculos 

apresentados nas Tabelas 3.1.a, 3.1.b e 3.1.c estão programadas entrevistas com produtores de leite e 

aplicação de questionários junto a consultores de campo que trabalham diretamente com fazendas 

onde já existe pastagens formadas com esta nova gramínea. Painéis de Especialistas é outra técnica de 

levantamento de dados que poderá ser utilizada para levantar informações que podem refinar os 

cálculos apresentados. 

 

3.3. Fonte de dados 

 

Os dados referentes à quantidade de mudas multiplicadas e comercializadas, expansão de área 

e produtividade foram estimados por profissionais da Embrapa Gado de Leite e da Embrapa Clima 

Temperados, os dois centros de pesquisa que trabalham mais intensamente com esta tecnologia. Os 

preços históricos pagos aos produtores de leite refletem a média de preços praticados no Brasil e foram 

obtidos da base de dados do CEPEA/USP. Outra fonte importante de informação foi a AFUBRA  

(Agro Comercial AFUBRA LTDA) que também está credenciada para multiplicar e comercializar as 

mudas da cultivar. 
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4.- Avaliação dos Impactos Sociais 
 

4.1.- Avaliação dos impactos: 

 

Foi utilizada a metodologia denominada “Ambitec-social” para a avaliação que se segue.  

 

4.1.1.Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego 
Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Capacitação Sim 3,0 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 1,0 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 2,0 

Qualidade do emprego  Não 0,0 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). 

 

A adoção da cv. BRS Kurumi gera impactos positivos na necessidade de capacitação de 

produtores, trabalhadores e técnicos envolvidos com a atividade sejam da extensão rural pública, 

privada ou de cooperativas. Isto ocorre em função da necessidade de treinamento sobre formação, 

plantio e manejo das áreas. A capacitação em formação e manejo da pastagem é fundamental, pois se 

trata de uma nova cultivar de Capim Elefante Anão com alta produtividade e que requer manejo 

diferenciado. Pesquisadores de duas unidades da Embrapa (Gado de Leite e Clima Temperado) têm 

promovido cursos e dias de campo para capacitar técnicos da extensão rural para orientar produtores 

em todo o Brasil sobre o correto manejo da gramínea. Também ocorrem novas oportunidades de 

emprego na medida em que se deve melhorar o nível de qualificação para adoção da tecnologia nas 

fazendas. Não deve ocorrer impacto na qualidade do emprego. 

 

4.1.2. Tabela - Impactos sociais – aspecto renda 
Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Geração de Renda no estabelecimento Sim 4,0 

Diversidade de fonte de renda Não - 

Valor da propriedade  Sim 1,0 

 

A adoção da tecnologia proporciona aumento significativo na renda da propriedade, conforme 

já apresentado na Tabela 3.1. Trata-se do principal impacto mensurável da tecnologia. Pode-se afirmar 

que existe agregação de valor na propriedade em virtude do aumento considerável na produtividade 

das pastagens.  

 

4.1.3. Tabela - Impactos sociais – aspecto saúde 
Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Saúde ambiental e pessoal Não 0 

Segurança e saúde ocupacional Não 0 

Segurança alimentar Não 0 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). 

 

Nos três aspectos relativos à saúde não ocorre impactos perceptíveis da tecnologia, portanto 

esta avaliação não se aplica. 

 

4.1.4. Tabela - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 
Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 2,0 

Condição de comercialização Sim 2,0 

Reciclagem de resíduos  Sim 2,0 

Relacionamento institucional Sim 3,0 

 

Podem-se esperar impactos no aspecto Dedicação e perfil do responsável, em função da maior 

demanda por capacitação para trabalhar com uma tecnologia mais sofisticada. O aumento de renda 

estimula e incentiva maior engajamento de membros da família nas atividades da propriedade, em 

especial na produção de leite. Com relação a “Condições de comercialização” pode ocorrer impacto 

positivo também: maior produção de leite desperta maior interesse das indústrias compradoras e maior 
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concorrência pelo produto. No “Relacionamento institucional” acontece impacto positivo em função 

da maior demanda por assistência técnica e consequentemente com as instituições de assistência e 

pesquisa. Na “Reciclagem de resíduos” esperam-se efeitos positivos sobre o melhor aproveitamento de 

resíduos orgânicos depositados na pastagem pelos animais.  

 

4.2.- Análise dos resultados: 

 
Média Geral 

3,0 

 

O impacto social da tecnologia foi positivo, proporcionando oportunidades de capacitação dos 

produtores e de suas famílias para conviver e conduzir uma tecnologia mais sofisticada e produtiva. 

Esperado também incremento importante na renda dos produtores e ao longo da cadeia produtiva em 

virtude do aumento do volume de leite produzido. Impactos positivos são esperados ainda nas 

condições de comercialização em virtude do aumento de produção de leite e racionalização dos custos 

de logística de capitação. Espera-se maior estímulo e engajamento da família com as atividades da 

produção.  

 

4.3.- Impactos sobre o emprego  

 

O impacto projetado sobre o emprego pode ser expressivo, uma vez que a adoção da 

tecnologia pelos produtores pode incentivar investimentos em todos os demais segmentos da cadeia 

produtiva gerando demanda por trabalhadores em todos eles, ou seja, insumos e serviços, produção 

primária, processamento, distribuição e comercialização. Na quantificação deste impacto deve-se levar 

em conta que para cada R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) investidos na cadeia produtiva do leite, 

são gerados 198 empregos (Martins e Guilhoto, 2001). Por outro lado, para intensificar a produção por 

meio do manejo mais qualificado das pastagens é necessário o treinamento dos trabalhadores, do 

proprietário e de seus familiares. A transferência desta tecnologia requer ainda a necessidade de 

técnicos especializados, geralmente vinculados à extensão rural pública e privada, perspectiva que 

abre novas oportunidades de trabalho mais qualificado em praticamente todos os estados onde a 

tecnologia já está sendo adotada. Tendo em vista a grande quantidade de unidades de produção com 

potencial para adotar a tecnologia, a demanda por tais profissionais pode se apresentar com proporções 

importantes. Entretanto, por enquanto as informações levantadas não permitiram estimar 

numericamente estes novos postos de trabalho, mas isto poderá ser feito na próxima avaliação, ou seja, 

a avaliação do ano base 2018. 

 

 

5 Avaliação dos impactos ambientais 
 

A avaliação que se segue foi conduzida com base na metodologia do Ambitec.  

 

5.1 Avaliação dos impactos ambientais 

 

5.1.1 Alcance da tecnologia 

 

A tecnologia se apresenta adequada para aproximadamente 800 mil propriedades produtoras 

de leite do Brasil que trabalham com vacas mestiças. Segundo dados do IBGE sobre quantitativo de 

rebanho trata-se de aproximadamente 17 milhões de vacas que podem ser substituídas por animais 

geneticamente mais produtivos.  

 

5.1.2 Eficiência tecnológica 
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Tabela 5.1.2 Eficiência tecnológica da cultivar Kurumi 

Indicadores Média Geral 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou materiais 1,2 

Uso de energia 0,0 

Uso de recursos naturais 3,0 

 

Os indicadores de eficiência tecnológica indicam que pode ocorrer generalizada redução na 

demanda por agroquímicos nas unidades de produção, gerando impacto positivo para o meio 

ambiente. Com relação ao uso de recursos naturais, a tecnologia proporciona redução na demanda por 

água nos currais, tendo em vista que, com uma pastagem mais vigorosa, o rebanho é estimulado há 

permanecer mais tempo na pastagem. Ainda com relação ao uso de recursos naturais é importante 

registrar que a cultivar Kurumi, ao possibilitar incremento na capacidade de suporte da pastagem, 

aumenta também a produtividade da terra, viabilizando economia no uso deste recurso produtivo. O 

indicador “Uso de energia” permanece inalterado, não sendo esperada qualquer mudança neste 

aspecto.  

 

5.1.3 Conservação Ambiental 

 

Tabela 5.1.3.1 Conservação ambiental  

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Tipo 1 (*) Média Geral 

Atmosfera Sim 2,0 2,0 

Capacidade produtiva do solo Sim 4,0 4,0 

Água Sim 2,5 2,5 

Biodiversidade Sim 1,0 1,0 

 

Os impactos são positivos para todos os quatro aspectos avaliados relativos à conservação 

ambiental. A melhor cobertura do solo proporciona retenção de Carbono na massa forrageira, 

impactando positivamente a capacidade produtiva do solo e a retenção de água, com algum efeito 

benéfico para a biodiversidade. Os impactos mais importantes, no entanto, ocorrem sobre a capacidade 

produtiva do solo.  Neste caso são percebidos os impactos econômicos já mensurados e expressos nos 

incrementos significativos sobre a produtividade da terra. Conforme já relatado anteriormente, a 

produtividade da terra se eleva pelo aumento nos valores de duas variáveis: a produção individual das 

vacas e capacidade de suporte da pastagem. 

O ganho ambiental decorre também da menor necessidade de abertura de novas áreas para formação 

de pastagens, reduzindo a pressão sobre o ambiente. Ganhos menores ocorrem adicionalmente pela 

redução de uso de combustível para a captação de leite pela indústria em menor emissão de gases 

poluentes. Fatos como estes se traduzem em ganhos econômicos, sociais e ambientais tanto para a 

indústria, quanto para o setor de varejo e para os consumidores. Outro ganho ambiental que pode ser 

captado refere-se a melhor cobertura do solo e consequente maior retenção de carbono na massa 

forrageira acumulada. 

 

Tabela 5.1.3.2 Conservação Ambiental para AMBITEC Agroindústria 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Geração de resíduos sólidos Não - 

Água Não  

*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 – Produtor patronal ( médio e grande, comercial) 
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Tabela 5.1.3.3 – Conservação Ambiental para AMBITEC Produção Animal 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Atmosfera Não  

Capacidade produtiva do solo Não  

Água Não  
Biodiversidade Não  

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

 

Além dos já comentados da Tabela 5.1.3.1, não são esperados impactos relevantes nos 

aspectos mencionados nas tabelas 5.1.3.2 e 5.1.3.3. Registra-se, no entanto, que os impactos ocorrem 

no “nível local”, ou seja, no entorno próximo da pastagem beneficiada com o plantio da nova cultivar 

de Capim elefante.  

 

5.1.4.- Recuperação Ambiental 

 

Tabela 5.1.4.1 Recuperação ambiental 

Indicadores Aplicação (Sim/Não) Média Geral 

Recuperação Ambiental Não 0,0 

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

 

Não são esperados impactos relevantes no aspecto Recuperação ambiental mencionado na 

Tabela 5.1.4.1, pois o plantio da cultivar em estudo ocorre em pastagens que já se encontravam 

plantadas ou cobertas com outra gramínea. Embora supostamente menos produtiva, a forrageira 

substituída produzia massa suficiente para, pelo menos, manter o solo protegido contra processos 

erosivos decorrentes principalmente de precipitações elevadas.  

 

5.1.5. - Bem-estar e saúde do animal: 

 

Tabela 5.1.5.1. Bem-estar e saúde do animal 

 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Geral 

Bem-estar e saúde do animal sob pastejo Sim 1,0 

Bem-estar e saúde do animal sob confinamento Não 0,0 

 

A tecnologia é dirigida para propriedades que produzem leite à base de pastagens. Espera-se 

algum ganho no aspecto “Bem estar e saúde do animal sob pastejo” devido a maior e melhor oferta de 

massa de verde para os animais. O impacto positivo no bem-estar é oriundo do menor esforço do 

animal para buscar e selecionar o alimento na pastagem. No aspecto “Bem estar e saúde do animal sob 

confinamento” não se espera impactos relevantes pois a tecnologia não está direcionada para 

produtores com sistemas confinados.  

 

5.2 Índice de impacto ambiental: 

 
Média Tipo 1 Média Geral 

Índice de impacto ambiental 2,5 

 

O impacto ambiental da tecnologia decorre principalmente da redução da pressão por abertura 

de novas áreas e pela redução de consumo de combustível na logística de captação de leite pela 

indústria. Outro impacto positivo para o meio ambiente refere-se ao sequestro de carbono da atmosfera 

pela melhor cobertura do solo e maior produção de massa verde. 
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6. Avaliação dos impactos sobre conhecimento, capacitação e político-institucional 
 

6.1 Impactos sobre o conhecimento: 

 

Tabela 6.1.1 - Impacto sobre o conhecimento 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média 

Nível de geração de novos conhecimentos Sim 2,0 

Grau de inovação das novas técnicas e métodos gerados Sim 2,0 

Nível de intercâmbio de conhecimento Sim 3,0 

Diversidade dos conhecimentos aprendidos Sim 0,7 

Patentes protegidas Sim 4,0 

Artigos técnico-científicos publicados em periódicos indexados  Sim 1,7 

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia Não 0,0 
Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; Sem 

mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de 

mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 

De maneira geral o benefício esperado nos aspectos relacionados a “Impactos sobre o 

conhecimento” é positivo, no entanto com intensidade moderada. Não foi possível conseguir 

informações sobre teses produzidas a partir da tecnologia. Ocorre intercâmbio de conhecimentos entre 

pesquisadores da Embrapa com colegas de outras instituições, no entanto este aspecto parece ser mais 

forte quando se refere a instituições de transferência de tecnologias. “Patentes protegidas” refere-se ao 

registro da cultivar junto às instâncias competentes, providência que já foi tomada pelos pesquisadores 

responsáveis pela sua geração e transferência para o setor produtivo.  

 

6.2 Impactos sobre capacitação: 

 

Tabela  6.2.1 - Impacto sobre Capacitação  

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média 

Capacidade de se relacionar com o ambiente externo Sim 3,0 

Capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias Sim 3,0 

Capacidade de compartilhar equipamentos e instalações Não 0,0 

Capacidade de socializar o conhecimento gerado Sim 3,0 

Capacidade de trocar informações e dados codificados Não 0,0 

Capacitação da equipe técnica Sim 3,0 

Capacitação de pessoas externas Sim 3,0 
Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; Sem 

mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de 

mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 

A geração da tecnologia apresenta um impacto significativo na capacidade de formação de 

redes e estabelecimento de parcerias, entre parceiros privados, associações, cooperativas, extensão 

rural pública de diversos estados brasileiros e também entre unidades da Embrapa. Desta forma 

também se espera um significativo impacto na capacidade de socialização do conhecimento gerado. 

Atualmente a tecnologia vem sendo adotada em diversos estados brasileiros. 

Duas unidades da Embrapa (Gado de Leite e Clima Temperado) em parceria, com a Extensão 

Rural vem promovendo dias de campo, cursos e palestras sobre os procedimentos para implantação de 

áreas da cv. BRS Kurumi, especialmente para técnicos multiplicadores. Além disso, são instaladas 

unidades demonstrativas em diversas localidades. Ocorre significativo impacto sobre a capacitação de 

pessoas externas. 
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6.3. Impacto político institucional: 

 

Tabela 6.3.1 - Impacto Político-institucional 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média 

Mudanças organizacionais e no marco institucional Não 0,0 

Mudanças na orientação de políticas públicas  Sim 2,0 

Relações de cooperação público-privada Sim 3,0 

Melhora da imagem da instituição Sim 3,0 

Capacidade de captar recursos  Sim 2,5 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes Sim 1,0 

Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade Não 0,0 

Escala: muito negativo (-3): redução de mais de 75%; negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; sem mudança 

(0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; positivo (1): aumento de mais de 

25% e menos de 75%; muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 

Sem dúvida que a tecnologia trouxe visibilidade para a Unidade favorecendo principalmente o 

ambiente de cooperação com instituições públicas e privadas e, de certa forma, gerando informações 

para balizar a formatação de políticas de apoio ao setor produtivo, em especial políticas de crédito 

direcionadas a reforma de pastagens e aumento da produtividade da terra. Nos aspectos “Mudança 

organizacional e no marco institucional” e “Adoção de novos métodos de gestão qualidade” não se 

espera impactos importantes.  

 

6.4. Análise agregada dos impactos sobre o conhecimento, capacitação e político-institucionais: 

 

O impacto da tecnologia na geração e transferência de conhecimento pode ser considerado 

significativo. Há uma forte articulação entre a pesquisa e a extensão rural e o público alvo. Desta 

forma o conhecimento passa por um processo de retroalimentação entre estes importantes atores da 

agricultura brasileira. É importante destacar a participação das Universidades e Institutos Federais 

neste processo de compartilhamento da tecnologia. Há um significativo impacto na capacidade de 

socialização do conhecimento gerado tendo em vista que a nova gramínea tem se expandido de forma 

relativamente rápida por várias regiões produtoras de leite do País.  

 

6.5. – Fonte de dados: 

 

A avaliação dos impactos sobre o conhecimento foi orientada em consultas aos pesquisadores 

e analistas envolvidos diretamente com o desenvolvimento e transferência da tecnologia desde o início 

do processo de sua geração em 2012.  Fontes importantes também neste caso foram às empresas 

licenciadas para a distribuição e comercialização de mudas. Destacam-se ainda as informações 

oriundas de técnicos da Extensão Rural, principalmente da região Sul com destaque para o Estado do 

Rio Grande do Sul. 

 

 

7. Avaliação integrada e comparativa dos impactos gerados 
 

Os benefícios econômicos gerados pela tecnologia foram oriundos basicamente do aumento da 

produção de leite por vaca e da produtividade por área. A tecnologia é relativamente recente e, em 

virtude da grande quantidade de possíveis adotantes, o valor dos benefícios oriundos da adoção deve 

crescer bastante nos próximos anos.  
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8. Custos da tecnologia 
 

8.1 Estimativa dos custos: 

 

Tabela 8.1 Estimativa dos custos de geração da tecnologia no ambiente da pesquisa e de sua 

transferência para o setor produtivo. 

 
 

8.2 - Análise dos custos 

 

Para se estimar os custos de geração e transferência da tecnologia foram considerados os 

seguintes pressupostos: 

 

Custos de pessoal: 

 

O trabalho dos pesquisadores teve início em 2009 e foram calculados levando em conta a 

participação relativa dos membros da equipe na condução dos experimentos e demais atividades 

executadas até o lançamento da tecnologia, que ocorreu em 2012. Até aquele ano os gastos foram 

crescentes, no entanto a partir do momento em que as atividades experimentais foram sendo 

concluídas, as despesas com pesquisa passaram a cair, enquanto crescem as despesas com 

transferência dos conhecimentos gerados, entre eles, cursos, viagens, apoio a produtores adotantes, 

treinamentos e Dias de Campo. As despesas com salários foram estimadas com base nas médias 

ponderadas das remunerações dos pesquisadores e dos técnicos especializados pelo tempo 

proporcional dedicado por eles ao desenvolvimento da pesquisa e à extensão. Incluem-se nos valores 

os encargos trabalhistas. 

 

Outros custeios: 

Estas são as despesas envolvidas não diretamente com salários, mas atribuídas de alguma 

foram também ao desenvolvimento da tecnologia avaliada. Os valores foram estimados levando em 

conta um percentual de 20% sobre os Custos de pessoal. Como parte destes custos foram incluídas 

também as despesas com viagens e organização de eventos entre eles reuniões com colaboradores 

externos. 

 

Depreciação do capital: 

Os valores apresentados nesta coluna foram estimados com base em um percentual de 3,0% 

sobre os "Custos com Pessoal". A definição deste valor seguiu orientação fornecida por colaboradores 

da Embrapa lotados na Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Institucional - SGI.  Registra-se que 

esta informação deverá ser melhor equacionada nas futuras avaliações, tendo em vista que uma 

estimativa mais acurada depende de outras informações, entre elas o valor atual do capital físico total 

investido na Embrapa Gado de Leite.  
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Custos de administração: 

Estes custos incluem as remunerações dos empregados que atuam nas atividades meio do 

desenvolvimento da pesquisa. Os valores foram calculados considerando um percentual de 10% sobre 

os valores estimados para o item “Custos de pessoal”. 

 

Custos de transferência tecnológica: 

Estes custos foram obtidos a partir de informações levantadas por meio de entrevistas com 

colaboradores diretamente envolvidos com a área de TT da Unidade. Um dos parâmetros considerados 

na estimativa foi o percentual de colaboradores lotados na área de TT em relação ao número total de 

colaboradores da Unidade. Os valores apresentados referem-se, além do tempo dos pesquisadores da 

área de desenvolvimento da pesquisa, o tempo de outros colaboradores envolvidos com ações técnicas 

e gerenciais específicas do setor de Transferência de Tecnologia da Unidade. 

 

 

9. Ações sociais 
 

Na Tabela 9.1 estão assinaladas as categorias, com base na classificação usada no balanço 

social, em que se enquadra a ações sociais desenvolvidas nas ações de transferência desta tecnologia.  

 

Tabela 9.1 – Ações sociais 

 Tipo de ação social 

 Ações de filantropia 

X Agricultura familiar  

X Apoio Comunitário 

 Comunidades Indígenas 

X Educação e formação profissional externa 

 Educação e formação profissional interna 

 Meio ambiente e educação ambiental 

X Participação no Fome Zero 

X Reforma Agrária 

X Saúde, segurança e medicina do trabalho 

 

A BRS Kurumi é uma alternativa importante para a produção de leite, pois a intensificação da 

produção   possibilita o aumento de renda para as unidades de produção da agricultura familiar, além 

de aumentar a produtividade por área. Pode-se viabilizar a produção de leite em pequenas áreas. 

Considera-se que a tecnologia favorece a Agricultura Familiar e o apoio comunitário, contribuindo 

também para a capacitação de pessoal e agentes da extensão pública e privada. Esta tecnologia pode 

dar suporte aos programas sociais do Governo Federal por meio da geração de renda e inclusão social, 

como a Reforma Agrária. Municípios do Rio Grande do Sul estabeleceram programas de apoio à 

intensificação de pastagens, aumentando a produção de leite, gerando aumento de renda e apoiando 

pequenos produtores de leite (MUNICÍPIO amigo do leite: casos de sucesso do Rio Grande do Sul, p. 

17-88 – Embrapa 2017). 
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Síntese do relatório de impactos 
 

Ano de avaliação: 2017 

 

Título da tecnologia: Cultivar de capim elefante BRS Kurumi 

 

Ano de lançamento: 2012 

 

Ano de início dos benefícios: 2014 

 

Benefícios líquidos econômicos transferidos para os produtores de leite em 2017 oriundos da 

adoção da tecnologia e creditados à participação da Embrapa na geração e transferência da 

tecnologia 

Indicadores 
Não se 

aplica 

Área total de 

adoção (a) 

Ganho líquido 

(b) 

Participação da 

Embrapa (%) 

Benefício 

econômico (c) 

11 Incremento de 

produtividade 
 1.949 32.358.058,12 50 16.179.029,06 

2 Redução de custos X     

3 Expansão da produção 

para novas áreas 
X     

4 Agregação de valor X     

 

A coluna “Área de adoção” refere-se à área total (expressa em ha) já plantada com o Capim 

Elefante BRS Kurumi em fazendas de leite até o ano de 2017. O adicional de produtividade foi 

estimado em 12.483 litros de leite por hectare por ano. A produção total de leite foi calculada em 

24.329.367 litros de leite, o volume acrescido à oferta de leite caso a tecnologia não houvesse sido 

adotada. Esta produção foi avaliada ao preço médio de R$1,33 por litro, o valor médio nacional pago 

aos produtores de leite em 2017, segundo o Instituto de Economia Agrícola de São Paulo.  Por estes 

cálculos, a renda adicional foi de R$ 32.358.058,12 (coluna b) e o benefício econômico atribuído à 

participação de 50% da Embrapa foi de R$16.179.029,06 (coluna c). Em resumo, este foi o montante 

do benefício líquido econômico transferido para os produtores de leite e para a cadeia produtiva em 

2017, oriundo da adoção da tecnologia e creditado a participação da Embrapa na geração e 

transferência da tecnologia.  
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Avaliação dos impactos sociais 

 
Indicadores Se aplica (Sim/Não) Coeficiente 

1 Emprego 

Capacitação Sim 3,0 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 1,0 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 2,0 

Qualidade do emprego Não 0,0 

2 Renda 

Geração de Renda do estabelecimento Sim 4,0 

Diversidade de fonte de renda Não 0,0 

Valor da propriedade Sim 2,0 

3 Saúde 

    Saúde ambiental e pessoal Não  0,0 

    Segurança e saúde ocupacional Não 0,0 

    Segurança alimentar N 0,0 

4 Gestão e administração 

    Dedicação e perfil do responsável Sim 2,0 

    Condição de comercialização Sim 2,0 

    Reciclagem de resíduos Sim 2,0 

Índice de Impacto Social 2,02 

 

Geração de Emprego Quantidade 

Quantidade de emprego gerado Sem informações para estimar 

 

Avaliação dos impactos ambientais  
Indicadores Não se aplica Coeficiente 

1 Eficiência Tecnológica   

     Uso de agroquímicos, insumos químicos e materiais Sim 1,2 

     Uso de energia Não 0,0 

     Uso de recursos naturais Sim 3,0 

2 Conservação Ambiental   

     Atmosfera Sim 2,0 

     Qualidade do Solo Sim 4,0 

     Qualidade da Água Sim 2,5 

     Biodiversidade Sim 1,0 

    Geração de resíduos sólidos Não 1,0 

3 Recuperação Ambiental Não 0,0 

4 Qualidade do Produto  2,1 

5 Bem-estar animal sob pastejo Sim 1,0 

6 Bem-estar animal sob confinamento Não 0,0 

7 Capital social Não 0,0 

Índice de impacto ambiental 2,5 

 

Impacto sobre o conhecimento 

  Se aplica (Sim/Não) Média geral 

Nível de geração de novos conhecimentos Sim 2,0 

Grau de inovação das novas técnicas e métodos gerados Sim 2,0 

Nível de intercâmbio de conhecimento Sim 3,0 

Diversidade dos conhecimentos aprendidos Sim 0,7 

Patentes protegidas Sim 4,0 

Artigos técnico-científicos publicados em periódicos indexados  Sim 1,7 

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia Não 0,0 
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Impacto sobre capacitação  

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média geral 

Capacidade de se relacionar com o ambiente externo Sim 3,0 

Capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias Sim 3,0 

Capacidade de compartilhar equipamentos e instalações Não 0,0 

Capacidade de socializar o conhecimento gerado Sim 3,0 

Capacidade de trocar informações e dados codificados Não 0,0 

Capacitação da equipe técnica Sim 3,0 

Capacitação de pessoas externas Sim 3,0 

 

Impacto político-institucional 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média geral 

Mudanças organizacionais e no marco institucional Não 0,0 

Mudanças na orientação de políticas públicas  Sim 2,0 

Relações de cooperação público-privada Sim 3,0 

Melhora da imagem da instituição Sim 3,0 

Capacidade de captar recursos  Sim 2,5 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes Sim 1,0 

Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade Não 0,0 

 

Equipe de avaliação 

 
Matrícula Nome E-mail 

229150 João Cesar de Resende joaocesar.resende@embrapa.br 

270302 Marne Sidney de Paula Moreira marne.moreira@embrapa.br 
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Anexo 1 
 

 

Mapa de produção e comercialização de mudas pela Agro Comercial AFUBRA LTDA 2017 -  

(Dr. Juarez Pedroso Filho) 
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