
Página 1 de 17 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Avaliação dos Impactos Econômicos, 

Sociais e Ambientais de Tecnologias Geradas pela 

Embrapa Gado de Leite 
 

 

 

 

 

 

 

Nome da tecnologia: Seleção de Touros da Raça Girolando por Meio do Teste de Progênie 

Ano de avaliação da tecnologia: 2017 

Equipe de Avaliação: 

João Cesar de Resende 

Marne Sidney de Paula Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 28 de fevereiro de 2018 

 



Página 2 de 17 
 

Relatório de Avaliação dos Impactos Econômicos, Sociais e Ambientais de 

Tecnologias Geradas pela Embrapa Gado de Leite 
 

 

Apresentação 

 

 

 Em 1976 com a inauguração do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite (CNPGL), da 

Embrapa, a recém constituída equipe de melhoramento genético animal da Unidade organizou o 

projeto Mestiço Leiteiro Brasileiro (MLB). Foi o primeiro programa de Teste de Progênie (TP) 

realizado no País e teve como foco principal a seleção de animais com melhor desempenho para a 

produção de leite. Em 1985, foi lançado o TP da raça Gir Leiteiro e em 1993 foram divulgados os 

primeiros resultados com informações de nove touros. Com a experiência do MLB e do TP da Raça 

Gir Leiteiro na geração de resultados concretos, foram disponibilizados ao mercado os primeiros 

touros comprovadamente melhoradores para a produção de leite. O TP se tornou um marco na 

pecuária de leite nacional, sendo considerado um dos maiores feitos da pesquisa brasileira em 

melhoramento animal de gado de leite.  

 Com o passar dos anos, cruzamentos de animais da Raça Holandesas com os da Raça Gir 

Leiteiro foram se tornando muito importante para a pecuária de leite por combinar características 

importantes: alta produtividade e a rusticidade, respectivamente. Estimativas apontam que mais de 

70% da produção de leite no Brasil é originada por animais de mestiços (HZ). Assim, a demanda por 

este tipo de animal cresceu exponencialmente, os rebanhos se estabilizam e os criadores se 

organizam. Em 1996, o Ministério da Agricultura (MAPA) oficializou a raça Girolando e em seguida 

foi criada a Associação Brasileira de Criadores de Girolando (GIROLANDO). Em 1997, em parceria 

com essa Associação, a Embrapa Gado de Leite deu início ao Teste de Progênie da Raça Girolando. 

Entre os vários fatores que influenciaram a melhoria do rebanho leiteiro brasileiro, com 

certeza, a pesquisa agropecuária por meio do melhoramento genético animal é uma das mais 

relevantes. A ferramenta do TP se tornou imprescindível para o avanço do aprimoramento das raças 

e da pecuária leiteira como um todo. A utilização pelo mercado, do sêmen de touros provados e de 

matrizes frutos dessa seleção, viabilizou ganhos econômicos substanciais para a cadeia produtiva, 

tanto em termos de aumento da produção de leite quanto em valorização dos animais.  

Para a edição do Relatório de Impactos - Ano Base 2017, será apresentado a seguir um 

estudo dos impactos desta tecnologia para a pecuária nacional. A tecnologia passa a ser identificada 

com o título de Seleção de Touros da Raça Girolando por Meio do Teste de Progênie. Serão 

mostrados resultados marcantes e até mesmo surpreendentes. A raça é muito importante para a 

cadeia produtiva do leite, sendo a que mais cresce em vendas de sêmen no Brasil, com mais de 

500.000 doses comercializadas já em 2006 (ASBIA). Outro dado importante diz respeito ao aumento 

da produção de leite das vacas Girolando. Considerando as três primeiras lactações, enquanto em 

2000 a produção por lactação era de 3.700 kg, em 2015 passou para 5.663 kg em até 305 dias, um 

incremento de 53% em apenas 15 anos.  

Para as estimativas apresentadas neste relatório, os coeficientes técnicos utilizados foram 

checados e discutidos com pesquisadores da Embrapa Gado de Leite e de entidades parceiras. Outras 

fontes de informação foram os relatórios de comercialização de sêmen da ASBIA, o Sumário de 

Touros e Resultados do Teste de Progênie publicados pela Embrapa Gado de Leite anualmente. 

Informações sobre o mercado de comercialização de novilhas e vacas foram levantadas junto a 

técnicos colaboradores do programa com vivência frequente em fazendas de criadores da raça. 
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1 Identificação da Tecnologia 

 

1.1. Nome/Título: Seleção de touros da raça Girolando por meio do teste de progênie 

 

1.2. Objetivo Estratégico VI PDE 

 

Sistemas de Produção Inovadores e Sustentáveis 

 

1.3. Descrição Sucinta 

 

Nos 20 anos compreendidos entre 1997 e 2016, segundo a Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE, a 

produção de leite no Brasil cresceu 80,1%, enquanto a produtividade por vaca cresceu 56,1%. O 

crescimento, tanto da produção quanto da produtividade, aconteceu em decorrência dos ganhos 

proporcionados pelo melhoramento genético dos rebanhos, pelas práticas mais adequadas de manejo e 

saúde animal e, também, pela maior profissionalização do processo de gestão das propriedades. Por 

outro lado, a produtividade média das vacas no Brasil ainda está em patamar muito abaixo do 

observado em outros países importantes produtores de leite. O aumento de produtividade dos rebanhos 

nacionais precisa ainda ser melhor explorado pois é o caminho para o País reduzir custos e ganhar 

competividade no mercado internacional de lácteos, criando perspectivas reais de se tornar um 

importante exportador. Um dos motivos apontados para a relativa baixa produtividade das vacas é a 

falta de adaptação do gado europeu ao ambiente tropical. Já as raças zebuínas, que são geralmente 

originárias das regiões mais quentes do planeta, apresentam melhor adaptação ao calor, são mais 

resistentes a doenças e parasitas, no entanto, são menos produtivas, quando se trata da produção de 

leite. Os cruzamentos entre os dois tipos de raças são direcionados exatamente para combinar o 

potencial ou a vocação para a produção de leite das raças europeias com a rusticidade das raças 

zebuínas. A Raça Girolando é fundamentada no cruzamento das raças Holandesa e Gir, passando por 

variadas composições raciais. No entanto, com o objetivo de se chegar a um rebanho mais produtivo e 

padronizado e que atenda aos produtores de leite, os animais 5/8 são considerados como Puro Sintético 

ou seja, a raça Girolando estabelecida.  Os investimentos iniciais no Teste de Progênie, buscaram 

então selecionar touros melhoradores geneticamente para a produção de leite. A seleção dos melhores 

animais, especialmente de touros, com genética superior para uso no acasalamento e formação de 

novas gerações, tem levado a importantes ganhos de produtividade, não só no Brasil, mas em todo o 

mundo. A continuidade das avaliações genéticas permite que as melhores características de produção 

(quantidade produzida), de conformação e de manejo (facilidade de ordenha e temperamento) sejam 

potencializadas em um reprodutor e por meio dele transferidas para suas filhas. Neste sistema, um 

animal é avaliado sob influência de todos os seus parentes identificados, com importância maior de 

filhas, filhos e pais. Fatores ligados ao manejo e ao ambiente são ajustados na avaliação do mérito 

genético do animal. A partir da identificação das capacidades de transmissão da característica desejada 

dos touros é possível prever a contribuição da utilização do sêmen do touro para a melhoria da 

produção de um rebanho. A seleção adequada do reprodutor permite aumentar a quantidade de leite 

produzido pela nova geração de novilhas e vacas. Portanto, a relevância desta tecnologia para a cadeia 

produtiva do leite está, notadamente, no potencial de aumento de produtividade do rebanho. 

 

1.4. Ano de lançamento: 2004 

 

1.5. Ano de início de adoção: 2005 
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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 X 

RN X  

SE X 

Obs.: Esta tecnologia está disseminada por todos os estados do Brasil e é adequada para regiões tropicais. 

 

1.7. Beneficiários 

 

Os produtores de leite (incremento de produtividade das vacas e aumento do valor de venda 

dos animais); criadores de gado, indústria de laticínio (aumento e estabilidade da oferta de matéria 

prima, aumento de eficiência e redução geral de custos); e centrais de inseminação (incremento nas 

receitas oriundas da venda de sêmen). 

 

 

2. Identificação dos impactos na cadeia produtiva 
 

O aprimoramento genético do rebanho aumenta a sua produtividade, melhora a qualidade do 

leite e viabiliza aumento geral de produção do País. Os produtores são beneficiados com o aumento de 

produção, redução de custos e aumento de renda líquida. A indústria é beneficiada com a maior oferta 

de matéria prima, redução de custos de captação, redução da capacidade ociosa, melhor rendimento 

industrial e redução dos custos de processamento. Os preços dos derivados lácteos no varejo podem 

reduzir pelo aumento de eficiência ao longo de toda a cadeia produtiva. O aumento de eficiência será 

decorrente da interação de alterações em duas variáveis, ou seja, redução geral de custos e aumento 

geral de produtividade ao longo de toda a cadeia produtiva. O consumidor final é beneficiado com 

redução de preços e com produto de melhor qualidade. Os benefícios podem ainda se traduzir em 

melhoria de qualidade de vida. 

 

 

3 Avaliação dos impactos econômicos 
 

A metodologia utilizada para esta avaliação foi a do excedente econômico. 

  

3.1. Tipo de Impacto: Incremento de produtividade das vacas 

 

Tabela A - Ganhos líquidos unitários 

Ano 

Rendimento anterior 

(litros/vaca/ano) 

 

(A) 

Rendimento atual 

(litros/vaca/ano) 

 

(B) 

Preço 

unitário 

R$/litro 

 

(C) 

Custo 

Adicional 

R$/litro 

 

(D) 

Ganho 

unitário 

R$/UM 

 

E=[(B-A)xC]-

D 

2014 5.795  5.965  1,43 - 243,10  

2015 5.795  5.965  1,28 - 217,60  

2016 5.795  5.965  1,45 - 246,50  

2017 5.795  5.965  1,33 - 226,10  
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Tabela B - Benefícios econômicos atribuídos a participação da Embrapa. 

Ano 

Ganho 

unitário R$  

 

(E) 

Participação da 

Embrapa % 

 

(F) 

Ganho líquido da 

Embrapa (R$/vaca  

 

G=(ExF)) 

Vacas 

(cabeças) 

Benefício 

Econômico  

 

I=(GxH) (R$) 

2014 243,10  40 97,24 165.000 16.044.600,00  

2015 217,60  40 87,04 165.000 14.361.600,00  

2016 246,50  40 98,60 165.000 16.269.000,00  

2017 226,10  40 90,44 165.000 14.922.600,00  

 

 

Análise dos impactos econômicos oriundos do incremento de produtividade 

 

 Os benefícios econômicos foram calculados considerando um ganho de produtividade total 

anual de 170 litros de leite por vaca. A situação anterior era de 5.795 e a nova de 5.965 litros por vaca, 

considerando os quatro anos do período analisado. A diferença entre o rendimento atual e o 

rendimento anterior representa o incremento de produtividade considerado nas estimativas. O número 

médio de vacas no período (2014 a 2017) foi estimado em 165.000 cabeças. Os preços utilizados 

(apresentados na coluna C da Tabela A), são os valores médios pagos aos produtores de leite do Brasil 

no período considerado. Foram obtidos mediante consulta à base de dados do CEPEA/USP (CEPEA, 

2018) e corrigidos para dezembro de 2017 por meio do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas (FGV, 

2018). Não foi considerado custo adicional para adoção da tecnologia tendo em vista que o valor da 

oferta incremental de leite representa um aumento de riqueza ao longo de toda a cadeia produtiva do 

leite. O percentual de 40% de créditos atribuídos a Embrapa na geração e transferência da tecnologia 

levou em conta um crédito de 60% devido a contribuição de outras instituições, entre elas: as centrais 

de inseminação artificial, os produtores e criadores, e a Girolando, esta última também uma importante 

parceira da Embrapa Gado de Leite nas pesquisas e transferência desta tecnologia para o setor 

produtivo. O benefício econômico atribuído a Embrapa estimado para a tecnologia foi de 

R$14.922.600,00 em 2017.  

 

3.2. Tipo de impacto: Incremento no valor de venda das fêmeas 

 

Variável Unidade Valor 

Fêmeas Girolando adultas em produção, oriundas da utilização do sêmen 

do programa 
Cabeças 165.000 

Preço médio de mercado de uma fêmea comum R$/cabeça 3.500,00 

Preço médio de mercado de uma fêmea oriunda do programa R$/cabeça 4.500,00 

Valorização da fêmea no mercado R$/cabeça 1.000,00 

Valor incremental total da progênie em produção R$ 165.000.000,00 

Percentual do benefício atribuído ao esforço intelectual da Embrapa % 40 

Benefício total atribuído a Embrapa R$ 66.000.000,00 

 

 

Análise dos impactos econômicos oriundos do incremento no valor de venda das fêmeas 

 

 Os benefícios econômicos foram calculados considerando um rebanho médio de fêmeas de 

165.000 cabeças no período analisado (2014 a 2017). Os preços utilizados para vacas comuns e 

melhoradas foram fornecidos por técnicos de campo que trabalham visitando fazendas colaboradoras 

do programa de melhoramento conduzido pela Embrapa em parceria com outras entidades 

colaboradoras, especialmente a Girolando. Não foi considerado custo adicional para adoção da 

tecnologia por ser uma alternativa oriunda da inseminação artificial. O percentual de 40% de créditos 

atribuídos a participação da Embrapa na geração e transferência da tecnologia levou em conta um 

crédito de 60% para a contribuição de outras instituições, entre elas: as centrais de inseminação, 



Página 6 de 17 
 

produtores e criadores, a Girolando, a mais importante colaboradora da Embrapa Gado de Leite nas 

pesquisas e divulgação da tecnologia para o setor produtivo. O benefício econômico atribuído a 

Embrapa estimado para a tecnologia com a venda de fêmeas foi de R$ 66.000.000,00 em 2017.  

 

3.3. Tipo de impacto: Receita com a venda de doses de sêmen de touros em teste e provados 

 

Variável  Unidade Valor 

Doses de sêmen de touros provados e em teste comercializadas Unidades 600.000 

Preço médio de venda do sêmen no mercado R$/dose 25,00  

Receita total obtida com a venda de sêmen em um ano R$ 15.000.000,00  

Percentual do benefício atribuído a participação da Embrapa % 50 

Benefício líquido total atribuído a participação da Embrapa  R$ 7.500.000,00  

 

 

Análise dos impactos econômicos oriundos da venda de sêmen 

 

Os benefícios econômicos foram calculados considerando uma venda anual média de 600.000 

doses de sêmen de touros provados ou em teste, ao preço médio de R$ 25,00 por unidade no período 

analisado (2014 a 2017). Os preços utilizados foram também estimados por técnicos do programa de 

melhoramento conduzido pela Embrapa. O percentual de 50% de créditos atribuídos a participação da 

Embrapa na geração e transferência da tecnologia foi obtido a partir de um consenso entre os 

pesquisadores da equipe de avaliação e equipe de desenvolvimento da tecnologia. Levou em conta um 

crédito igual de 50% para a contribuição de outras instituições, especialmente a Girolando, entidade 

importante colaboradora da Embrapa Gado de Leite nas pesquisas e divulgação da tecnologia para o 

setor produtivo. Outras colaborações importantes foram das centrais de inseminação e outros criadores 

não vinculados diretamente a associações formais. O benefício econômico atribuído a Embrapa 

estimado para a tecnologia com a venda de sêmen foi da ordem de R$ 7.500.000,00 em 2017.  

 

3.4. Somatória dos benefícios líquidos totais atribuídos à participação da Embrapa em 2017 

 

Origem do benefício atribuído a participação da Embrapa  Unidade Valor 

1. Incremento de produtividade das vacas R$ 14.922.600,00  

2. Adicional de valor das fêmeas produzidas R$ 66.000.000,00  

3. Receita total com a venda de sêmen de touros provados R$   7.500.000,00  

Benefício líquido total atribuído a participação da Embrapa  R$ 88.422.600,00  

 

Análise dos impactos econômicos atribuídos à participação da Embrapa   

 

Os benefícios totais da tecnologia foram obtidos a partir da soma de três componentes: 1) 

incremento de produtividade das fêmeas expresso em aumento do valor da produção adicional de leite; 

b) valorização das novilhas e vacas no mercado de compra e venda de gado de leite; e c) receita 

oriunda da venda de sêmen pelas centrais de inseminação. Os valores apresentados na Tabela acima já 

consideraram o percentual de créditos atribuídos à participação da Embrapa na geração e transferência 

da tecnologia (40% para o incremento de produtividade e incremento no valor das fêmeas e 50% para 

as receitas com venda de sêmen). Os demais créditos são atribuídos a contribuição de outras 

instituições, entre elas principalmente a Girolando, centrais de inseminação artificial e produtores e 

criadores independentes colaboradores do programa. O benefício refere-se somente ao ano de 2017, 

mas o fluxo de benefício relativo aos anos anteriores pode ser calculado mediante ajustes na evolução 

dos dados de adoção da tecnologia.  
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4 Avaliação dos impactos sociais por meio do Ambitec-Social 
 

4.1. Avaliação dos impactos 

 

Tabela 4.1.1 Impactos sociais: aspecto emprego 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média Tipo 1 

(*) 

Média Tipo 2 

(**) 

Média 

Geral 

Capacitação Sim 1,75 6,50 4,1 

Oportunidade de emprego local 

qualificado 
Sim 

1,05 3,18 2,1 

Oferta de emprego e condição do 

trabalhador 
Sim 

1,30 1,65 1,5 

Qualidade do emprego  Não    

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

 

Os impactos observados em termos de capacitação são devido a cursos de curta duração e 

palestras ministradas para produtores e técnicos. A expansão da produção, que normalmente 

acompanha investimentos em animais melhorados, ocasiona aumento na demanda por mão de obra e, 

consequentemente, contratação adicional de trabalhadores menos qualificados na propriedade e mais 

qualificados para a assistência técnica. 

 

4.1.2. Tabela 4.1.2 Impactos sociais: aspecto renda 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média Tipo 1 

(*) 

Média Tipo 2 

(**) 

Média 

Geral 

Geração de renda do 

estabelecimento 
Sim 

2,50 7,50 5,0 

Diversidade de fonte de renda Sim 0,00 2,00 1,0 

Valor da propriedade  Sim 1,00 5,50 3,2 

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

 

Os impactos da tecnologia nos aspectos Geração de renda no estabelecimento e diversidade de 

fonte de renda são expressivos para todos os produtores, independente do porte de produção. Os 

criadores de Girolando com animais provados e positivos conseguem uma renda adicional com a 

venda do sêmen de maior valor, além de alcançar melhores preços de venda para os touros. Os 

impactos no valor da propriedade ocorrem em função dos novos investimentos, por exemplo, em 

troncos de contenção, material de inseminação e botijões de nitrogênio. 

 

Tabela 4.1.3 Impactos sociais: aspecto saúde 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 (**) Média Geral 

Saúde ambiental e pessoal Sim 0,40 0,80 0,6 

Segurança e saúde ocupacional Sim 0,40 1,20 0,8 

Segurança alimentar Sim 0,40 1,20 0,8 

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

 

Os impactos na saúde ambiental e pessoal são devidos ao uso de menores dosagens de 

produtos veterinários nos animais. A raça Girolando é mais resistente ao ataque de parasitas e 

incidência de doenças, por isto ocorre redução na demanda por produtos tais como carrapaticidas, 

vermicidas e bernicidas. A seleção de animais mais resistentes conduz a melhorias nos aspectos 

sanitários da produção. Nesse sentido, a segurança alimentar melhora, principalmente, pelo aumento 

da qualidade nutricional e sanitária do leite. 
 

Tabela 4.1.4 Impactos sociais: aspecto gestão e administração 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 (**) Média Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 3,50 5,00 4,2 

Condição de comercialização Sim 0,25 3,00 1,6 

Reciclagem de resíduos Não    

Relacionamento institucional Sim 4,75 4,75 4,7 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
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Animais melhores motivam um maior envolvimento da família nas tarefas da produção, 

melhorando também os procedimentos de controle econômico e zootécnico, principalmente nas 

fazendas diretamente envolvidas com o programa de melhoramento. A tecnologia também 

proporciona uma cooperação maior com produtores locais. São observadas iniciativas de investimento 

comunitário na aquisição de botijões, sêmen, serviços de inseminação e assistência técnica. 

 

4.2.- Análise dos Resultados 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

1,26 3,60 2,4 

 

De maneira geral o impacto social é expressivo. Ocorre incremento também no valor da 

propriedade e provavelmente no nível de renda dos trabalhadores. Para os produtores familiares os 

impactos mais relevantes ocorrem pelo maior relacionamento institucional, sobretudo na questão da 

cooperação entre produtores e especialistas de campo. Também ocorre melhorias no montante de 

renda e valorização dos produtos e serviços da propriedade. Para produtores os impactos são expressos 

na forma de aumento de renda, melhor capacitação profissional e valorização dos animais 

comercializados. 

 

4.3 Impactos sobre o emprego 

 

O crescimento do emprego devido à tecnologia ocorre de forma indireta. Os produtores que 

melhoram a genética do rebanho acabam também investindo na produção e aumentando o número de 

animais. Esta nova situação leva a uma maior demanda por mão-de-obra utilizada no manejo e, 

consequentemente contratação de mais empregados. Estes impactos na cadeia produtiva são de 

mensuração mais complexa, mas espera-se elaborar um plano de coleta de dados que permita tal 

procedimento para o próximo relatório.  

 

 

5 Avaliação dos impactos ambientais por meio da 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. Levando em conta dados do IBGE sobre o 

quantitativo atual do rebanho leiteiro nacional, pode-se inferir que aproximadamente 17 milhões de 

vacas atualmente existentes nas propriedades que produzem leite, podem vir a ser substituídas por 

animais geneticamente mais produtivos.  

 
5.1.2 Eficiência tecnológica 

 

Tabela 5.1.2 Eficiência tecnológica 

Indicadores Média Geral 

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

Uso de energia 0,0 

Uso de recursos naturais 0,6 

 

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 o rebanho deve permanecer mais tempo na pastagem. O indicador 

Uso de energia permanece inalterado. Tais resultados se devem à maior adaptação as condições 

adversas do meio ambiente de bovinos Girolando. Deve-se levar em conta que normalmente a 

produção de leite com vacas Girolando ocorre no sistema denominado “a pasto”, um modelo que 
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demanda menos grãos para a alimentação dos animais. Desta forma reduz a exploração de áreas com 

lavouras, uma atividade que tem mais impacto ambiental quando comparado com a pecuária.  

 

5.1.3 Conservação Ambiental 

 

Tabela 5.1.3.1 Conservação ambiental  

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

Atmosfera Não   

Capacidade produtiva do solo Não   

Água Não   

Biodiversidade Não   

 

Tabela 5.1.3.2 Conservação ambiental para AMBITEC agroindústria 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 (**) Média Geral 

Geração de resíduos sólidos Não    

Água Não    

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

 

Tabela 5.1.3.3 Conservação ambiental para AMBITEC produção animal 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 (**) Média Geral 

Atmosfera Não    

Capacidade produtiva do solo Não    

Água Não    

Biodiversidade Não    

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

 

5.1.4.- Recuperação Ambiental 

 

Tabela 5.1.4.1 Recuperação ambiental 

Indicadores Aplicação (Sim/Não) Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 (**) Média Geral 

Recuperação Ambiental Não    

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

 

Não são esperados impactos relevantes nos aspectos mencionados nas tabelas 5.1.3.1, 5.1.3.2, 

5.1.3.3 e 5.1.4.1 motivados pela substituição de animais de menor para outros de maior genética para a 

produção de leite. Estes aspectos permanecem inalterados em sua essência.  

 

5.1.5 Qualidade do produto 

 

Tabela 5.1.5.1Qualidade do produto 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 (*) Média Geral 

Qualidade do produto Sim 5,0 5,0 5,0 

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

 

A qualidade do produto refere-se aos efeitos da tecnologia sobre o conteúdo de aditivos, 

resíduos químicos e contaminantes biológicos no produto.  Neste aspecto deve-se levar em conta que 

os animais da Raça Girolando são comprovadamente mais resistentes à infestação de ecto e 

endoparasitos do que as demais raças leiteiras europeias. Este fato leva a crer que a demanda por 

medicamentos para o controle deste problema seja menor nas fazendas onde predominam estes 
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animais. É real, portanto, a possibilidade de se produzir nestas propriedades um leite de melhor 

qualidade se levar em conta a possibilidade de se produzir um leite com menor contaminação por 

resíduos químicos. 

 

5.1.6 Capital Social 

 

O indicador relativo ao direcionamento social está fundamentado nos desdobramentos da 

adoção da tecnologia na predisposição dos pesquisadores para realizar consultas e levantamentos para 

captação de novas demandas de pesquisa. Somam-se ainda anseios da comunidade quanto ao papel 

social da Embrapa na capacitação de colaboradores, realização de projetos de extensão comunitária e 

divulgação da marca, via patrocínios e apoio à promoção de eventos. 

 

Tabela 5.1.6.1 Capital Social 

Indicadores Aplicação (Sim/Não) Média Tipo 1 (*) Média Tipo 2 (**) Média Geral 

Capital Social Sim 3,0 4,0 3,5 

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

 

A análise deste aspecto deve levar em conta que o Programa de Melhoramento da Raça 

Girolando envolve parcerias com instituições de renome para a pecuária nacional. Espera-se impacto 

real e positivo para a imagem da Embrapa perante o setor produtivo ao manter uma interação com 

instituições como as centrais de inseminação artificial, as associações de criadores, neste particular a 

Associação dos Criadores de Girolando. A interação com colaboradores destas instituições fortalece 

ainda o vínculo de pesquisadores da Unidade com o setor produtivo e com as demandas reais do setor. 

Cria-se um ambiente favorável para prospectar novas oportunidades para projetos de pesquisa 

vinculados aos problemas do setor.  

 

5.1.7 Bem-estar e saúde do animal 

 

As questões relativas ao bem-estar, à saúde e à segurança animal são avaliadas no âmbito das 

áreas de pastagem ou de permanência extensiva dos animais e nas áreas confinadas, currais, granjas, 

tanques, etc. 

 

Tabela 5.1.7.1 Bem-estar e saúde do animal 

Indicadores 
Se aplica 

(Sim/Não) 

Média Tipo 1 

(*) 

Média Tipo 2 

(**) 

Média 

Geral 

Bem-estar e saúde do animal sob pastejo Não    

Bem-estar e saúde do animal sob 

confinamento 
Não    

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

 

Não se espera impacto significativo este aspecto. O animal substituído pelo Girolando de 

melhor genética já era mantido na pastagem e confinamentos na situação anterior 

 

5.2 Índice de impacto ambiental 

 

Faça uma análise do índice final de impacto ambiental gerado pelo AMBITEC no qual são 

agregados e ponderados os coeficientes anteriormente comentados (média ponderada dos Itens 5.1.2 a 

5.1.7). 

 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

0,0 0,0 0,0 

 

Os resultados mostram que a tecnologia não proporciona impactos relevantes sobre os 

aspectos do meio ambiente examinados. No entanto, ao focar na questão institucional, deve-se levar 
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em conta que a interação colaborativa com organizações como associações de criadores e centrais de 

inseminação fortalece a imagem da Embrapa junto ao setor produtivo. Conforme mencionado antes, a 

interação dos pesquisadores com colaboradores destas instituições aproxima a Unidade Gado de Leite 

das demandas de pesquisa da pecuária. Ressurge um ambiente mais propício para se pensar novos 

projetos de pesquisa, desta feita mais focados na busca de soluções pontuais para problemas reais e 

relevantes do setor.  

 

 

6 Avaliação dos impactos sobre conhecimento, capacitação e político-institucional 
 

A avaliação de impacto considerando essas novas dimensões baseia-se na experiência do 

GEOPI/Unicamp na análise dos impactos sobre conhecimento, capacitação e aspectos político-

institucionais. Esta avaliação foi fundamentada em opiniões e para se manter a coerência com os 

Ambitec´s ambiental e social, usados nos relatórios de impacto anteriores, adotou-se a mesma escala 

(de -3 a +3). Na avaliação deste impacto foram consultados informalmente pesquisadores da equipe 

responsável pela geração da tecnologia. 

 

6.1 Impactos sobre o conhecimento 

 

Os resultados são apresentados na Tabela 6.1.1 e foram calculados com base em evidências de que a 

tecnologia está sendo usada pelo setor produtivo e também repercutindo em outras instituições de 

pesquisa.  

 

Tabela 6.1.1 Impacto sobre o conhecimento 

Indicadores Aplicação (Sim/Não) Média 

Nível de geração de novos conhecimentos Sim 3.00 

Grau de inovação das novas técnicas e métodos gerados Sim 1.67 

Nível de intercâmbio de conhecimento Sim 3.00 

Diversidade dos conhecimentos aprendidos Sim 3.00 

Patentes protegidas Não se aplica 0.00 

Artigos técnico-científicos publicados em periódicos indexados  Sim 3.00 

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia Sim 3.00 

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%. 

 

É bastante relevante a geração de novos conhecimentos sobre a aptidão de animais da raça 

Girolando para a produção de leite. A técnica dos marcadores genéticos para seleção é uma novidade 

que demanda mais investigação científica e envolve forte parceria com outras instituições de pesquisa, 

tanto do Brasil quanto do exterior. O intercâmbio com novos parceiros tem sido cada vez mais forte, 

criando um ambiente adequado para a produção de artigos técnico-científicos e desenvolvimento de 

novos projetos capazes de promover importantes refinamentos na tecnologia avaliada.  

 

6.2 Impactos sobre capacitação 

 

São avaliados os impactos da tecnologia em termos de capacitação e formação de capacidades 

decorrentes da geração, tanto da tecnologia em si, quanto de produtos intermediários. São 

considerados os eventuais impactos em termos de aprimoramentos na capacidade de se criar e 

participar de redes de P&D e melhoria da capacidade de transferir estes conhecimentos para outros 

agentes. 
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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 3,0 

Capacidade de socializar o conhecimento gerado Sim 3,0 

Capacidade de trocar informações e dados codificados Sim 3,0 

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%. 

 

Com base nos resultados da Tabela 6.2.1, onde todos os aspectos foram apreciados com 

avaliação máxima dentro da escala de referência (-3 a +3) são analisados a seguir as principais 

evidências de impactos obtidos em relação à situação anterior. Nesta ótica, o Teste de Progênie é uma 

pesquisa que envolve constante integração com o setor produtivo, notadamente com os produtores e 

com suas associações de classes. Neste sentido a capacidade de se relacionar com o ambiente externo 

aumenta devido ao intenso trabalho que envolve a participação direta de criadores, visitas a fazendas 

para a coleta de dados de animais, interação com Associação Brasileira de Criadores de Girolando e 

com a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Esta interação influencia diretamente a 

capacidade de formar redes, estabelecer parcerias e trabalhos integrados com o público alvo da 

tecnologia. O conhecimento gerado é socializado via publicação anual do ranking de touros 

submetidos ao teste de progênies. A capacitação de profissionais externos aumenta com os constantes 

treinamentos e cursos oferecidos pela Embrapa que mantêm sua equipe técnica em constante processo 

de atualização e reciclagem. 

 

6.3 Impactos Político-institucional 

 

A seguir são apreciados os impactos obtidos ou esperados em termos organizacionais ou 

político-institucionais decorrentes dos resultados gerados com o desenvolvimento e adoção da 

tecnologia analisada, ou seja, o teste de Progênie do Girolando. A avaliação foi feita com base em 

evidências de que houve interessantes impactos na capacidade de gestão de projetos e do próprio 

Centro. Foram considerados também os impactos sobre a formulação de políticas públicas, sobre a 

relação da Unidade com outras instituições e sobre a própria imagem da Embrapa. O resultado desta 

pontuação encontra-se na Tabela 6.3.1 a seguir. A escala de avaliação variou no intervalo de (-3) a 

(+3) considerando a intensidade do impacto no sentido negativo ou positivo. 

 

Tabela 6.3.1 Impacto Político-institucional 

Indicadores Se aplica (Sim/Não) Média 

Mudanças organizacionais e no marco institucional Sim 3,0 

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 3,0 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes Sim 2,5 

Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade Sim 2,0 

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%. 

 

Com a introdução da tecnologia no setor produtivo, o sêmen passou a ser vendido mediante 

normatização do MAPA no sentido de assegurar que os touros sejam provados positivamente ou que 

estejam em teste de progênie com atestado zootécnico emitido pela Embrapa. Esta norma buscou 

assegurar a superioridade do sêmen comercializado. A interação com o setor privado melhorou a 

imagem da instituição e a consequente capacidade de captar recursos externos para novos projetos de 

pesquisa na área de melhoramento animal. Ficou fortalecida também a pesquisa multidisciplinar tendo 

em vista o grande conjunto de variáveis zootécnicas e econômicas avaliadas neste tipo de pesquisa. 
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6.4. Análise Agregada dos impactos sobre o conhecimento, capacitação e político-institucionais 

 

Com base nos resultados apresentados nos itens 6.1 a 6.3 pode-se afirmar que os impactos 

foram substanciais sobre o conhecimento, capacitação e promoção político institucional da Embrapa. 

A integração com o setor produtivo e com órgãos de classe é outro ponto que merece destaque nas 

ações que permitiram o desenvolvimento desta pesquisa, cuja aceitação se justifica principalmente 

porque permite a escolha de sêmen oriundo de reprodutores comprovadamente superiores para 

fortalecer a produção sustentável de leite. Touros com melhor aptidão para a produção de leite 

demanda informações que impactam positivamente também a prática da pesquisa multidisciplinar. A 

continuidade desta linha de pesquisa com o uso de técnicas mais avançadas já é uma realidade na 

Embrapa Gado de Leite, notadamente no campo da reprodução animal e marcadores moleculares. 

 

 

7 Avaliação integrada e comparativa dos impactos gerados 
 

Os resultados das avaliações dos diversos tipos de impactos identificados e analisados nas 

seções anteriores permite inferir que o Teste de Progênie do Girolando é uma tecnologia que tem ainda 

um grande potencial de crescimento em termos de adoção na pecuária de leite brasileira, cujo rebanho 

ainda é predominantemente das raças mestiças. Para o ambiente tropical e nos modelos de exploração 

praticados pela maioria dos produtores de leite brasileiros estes são os animais mais adaptados. A 

venda de sêmen de touros da raça Girolando até 2016 esteve em plena expansão no País, tendo 

crescido de 275.885 doses em 2010 para 458.129 doses em 2016 (ASBIA, 2017). Estima-se que a 

comercialização chegou a 600.000 doses em 2017. De qualquer forma, se analisado os sete últimos 

anos, o Girolando foi a raça que apresentou maior crescimento de vendas de sêmen entre as todas as 

raças utilizadas na pecuária de leite nacional. Para 2017 foi estimado um benefício econômico líquido 

de R$ 88.422.600 (oitenta e oito milhões quatrocentos e vinte e dois mil e seiscentos reais) atribuído a 

Embrapa. O custo de geração e transferência da tecnologia foi estimado em R$ 530.670,00 no ano de 

2017. São dados que fornecem uma indicação da grande importância desta tecnologia para a cadeia 

produtiva do leite no Brasil. 

 
 

8 Custo da tecnologia 
 

8.1 Estimativa dos custos 

 

Tabela 8.1.1. Custos com desenvolvimento e transferência da tecnologia 

Ano 
Custos de 

pessoal 

Outros 

custeios 

Depreciação 

de capital 

Custos de 

administração 

Custos de 

transferência 

tecnológica 

Custo 

Total 

2005 224.438,00  33.666,00  7.855,00  22.444,00  0,00 288.402,00  

2006 269.325,00  40.399,00  9.426,00  26.933,00  0,00 346.083,00  

2007 269.325,00  40.399,00 9.426,00  26.933,00  0,00    346.083,00  

2008 359.100,00  53.865,00  12.569,00  35.910,00  35.910,00  497.354,00  

2009 583.538,00  87.531,00  20.424,00  58.354,00  58.354,00  808.199,00  

2010 583.538,00  87.531,00  20.424,00  58.354,00  116.708,00  866.553,00  

2011 359.100,00  53.865,00  12.569,00  35.910,00   71.820,00  533.264,00  

2012 314.213,00  47.132,00  10.997,00  31.421,00  62.843,00  466.606,00  

2013 350.123,00  52.518,00  12.254,00  35.012,00  70.025,00  519.932,00  

2014 421.943,00  63.291,00  14.768,00  42.194,00  84.389,00  626.585,00  

2015 457.853,00  68.678,00  16.025,00  45.785,00  91.571,00  679.911,00  

2016 457.853,00  68.678,00  16.025,00  45.785,00  91.571,00  679.911,00  

2017 457.853,00  68.678,00  16.025,00  45.785,00   91.571,00  679.911,00  

 

8.2 - Análise dos custos 

 

Os valores apresentados na Tabela 8.1.1 referem-se ao período 2005 a 2017 e foram calculados 

obedecendo os seguintes procedimentos: 
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1. Os “Custos de Pessoal” são estimativas do total da remuneração dos pesquisadores e analistas 

diretamente envolvidos com o desenvolvimento da tecnologia. Os valores são oriundos de 

uma multiplicação entre o percentual do tempo dedicado à pesquisa (declarado diretamente 

pelos pesquisadores) e o salário bruto recebido. O salário bruto incorpora férias, décimo 

terceiro e demais recolhimentos e benefícios recebidos pelos colaboradores considerados nos 

cálculos. No período analisado seis pesquisadores e um analista estiveram ou continuam 

envolvidos diretamente com ações de desenvolvimento desta tecnologia. 

2.  Os “Outros Custeios” referem-se as despesas envolvidas não diretamente com salários, mas 

atribuídas ao desenvolvimento da tecnologia. Foram estimados levando em conta um 

percentual de 15% sobre os Custos Total com Pessoal. Como parte destes custos foram 

incluídas também as despesas com viagens e organização de eventos como reuniões com 

colaboradores externos. 

3. Os valores apresentados na coluna “Depreciação de Capital” foram estimados com base em 

um percentual de 3,5% sobre os “Custos com Pessoal”. A definição deste valor seguiu uma 

orientação informal fornecida por colaboradores vinculados a Secretaria de Gestão e 

Desenvolvimento Institucional – SDI. Trata-se de um valor a ser melhor equacionado 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 Unidade.  

4. Os “Custos de transferência tecnológica” foram obtidos a partir de informações básicas 

levantadas por meio de entrevistas internas com colaboradores diretamente envolvidos com a 

área de Transferência de Tecnologia da Unidade. Um dos parâmetros considerados na 

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

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

pesquisadores e analista da área de desenvolvimento da pesquisa, o tempo de outros 

colaboradores envolvidos com ações gerais de Transferência de Tecnologia da Unidade.  

 

 

9 Ações sociais 
 

Tabela 9.1. – Ações sociais 

Tipo de ação 

 Ações de filantropia 

X Agricultura familiar 

 Apoio Comunitário 

 Comunidades Indígenas 

X Educação e formação profissional externa 

 Educação e formação profissional interna 

 Meio ambiente e educação ambiental 

 Participação no Fome Zero 

 Reforma Agrária 

 Saúde, segurança e medicina do trabalho 

X Segurança Alimentar 

 

Pela sua rusticidade os bovinos da raça Girolando se adaptam bem aos modelos de produção 

de leite praticados pela maioria dos produtores brasileiros, principalmente pelos agricultores 

familiares. A difusão da relação dos touros selecionados por meio de publicações gratuitas e outros 

meios de comunicação pela Embrapa Gado de Leite, constitui uma ação importante para melhoria da 

produtividade e da renda deste grupo de produtores de leite de base familiar. 

Outro aspecto diz respeito a treinamentos sobre inseminação artificial ministrados pela 

Embrapa Gado de Leite que vem capacitando significativo número de produtores e técnicos de campo 

nos dois campos experimentais da Unidade. 
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https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/leite.aspx
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=402880811D8E34B9011D92B6B6420E96
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Síntese do Relatório de Impactos 
 

Ano de avaliação: 2017 

 

Título da tecnologia: Seleção de Touros da Raça Girolando por Meio do Teste de Progênie 

 

Ano de lançamento: 2004 

 

Ano de início dos benefícios: 2005 

 

Estimativa dos benefícios econômicos totais gerados no ano de 2017 

Origem do benefício atribuído a participação da Embrapa  Unidade Valor 

1. Incremento de produtividade das vacas R$ 14.922.600,00  

2. Adicional de valor das fêmeas produzidas R$ 66.000.000,00  

3. Receita total com a venda de sêmen de touros provados R$   7.500.000,00  

Benefício líquido total atribuído à participação da Embrapa  R$ 88.422.600,00  

 

Estimativa dos impactos sociais 

Indicadores Aplicação (Sim/Não) Coeficiente 

1. Emprego 

Capacitação Sim 4,1 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 2,1 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 1,5 

Qualidade do emprego Não 0,0 

2. Renda 

Geração de Renda do estabelecimento Sim 5,0 

Diversidade de fonte de renda Sim 1,0 

Valor da propriedade Sim 3,2 

3. Saúde 

    Saúde ambiental e pessoal Sim 0,6 

    Segurança e saúde ocupacional Sim 0,8 

    Segurança alimentar Sim 0,8 

4. Gestão e administração 

    Dedicação e perfil do responsável Sim 4,2 

    Condição de comercialização Sim 1,6 

    Reciclagem de resíduos Não 0,0 

    Relacionamento institucional Sim 4,7 

Índice de Impacto Social 2,4 
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Estimativa dos impactos ambientais 

Indicadores Aplicação (Sim/Não) Coeficiente 

1. Eficiência Tecnológica   

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

     Uso de energia Não 0,0 

     Uso de recursos naturais Sim 0,6 

2. Conservação Ambiental   

     Atmosfera Não 0,0 

     Qualidade do Solo Não 0,0 

     Qualidade da Água Não 0,0 

     Biodiversidade Não 0,0 

    Geração de resíduos sólidos Não 0,0 

3. Recuperação ambiental Não 0,0 

4. Qualidade do produto Sim 5,0 

5. Bem-estar animal sob pastejo Não 0,0 

6. Bem-estar animal sob confinamento Não 0,0 

7. Capital Social Sim 3,5 

Índice de impacto ambiental 0,0 

 

Estimativa dos impactos sobre o conhecimento, capacitação e político institucional 

 

Indicadores Aplicação (Sim/Não) Média 

1. Conhecimento:   

Nível de geração de novos conhecimentos Sim 3.00 

Grau de inovação das novas técnicas e métodos gerados Sim 1.67 

Nível de intercâmbio de conhecimento Sim 3.00 

Diversidade dos conhecimentos aprendidos Sim 3.00 

Patentes protegidas Não 0.00 

Artigos técnico-científicos publicados em periódicos indexados  Sim 3.00 

Teses desenvolvidas a partir da tecnologia Sim 3.00 

2. Capacitação:   

Capacidade de se relacionar com o ambiente externo Sim 3,00 

Capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias Sim 3,00 

Capacidade de compartilhar equipamentos e instalações Não 3,00 

Capacidade de socializar o conhecimento gerado Sim 3,00 

Capacidade de trocar informações e dados codificados Sim 3,00 

Capacitação da equipe técnica Sim 3,00 

Capacitação de pessoas externas Sim 3,00 

3. Político institucional:   

Mudanças organizacionais e no marco institucional Sim 3,00 

Relações de cooperação público-privada  Sim 3,0 

Melhora da imagem da instituição Sim 3,0 

Capacidade de captar recursos  Sim 3,0 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes Sim 2,5 

Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade Sim 2,0 

 

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 

 


