




Os Sistemas de Produção da Embrapa podem ser considerados a primeira
tentativa  de  disponibilizar  o  conhecimento  gerado  em  formato  digital.  Essa
publicação precedeu a Agência Embrapa de Informação Tecnológica (Ageitec) na
divulgação das informações em formato digital e subsidiou a evolução metodológica
e ferramental desta última. 

A Agência Embrapa de Informação Tecnológica (Ageitec) contém o conjunto
de todas as Árvores do Conhecimento desenvolvidas pelos Centros de Pesquisa da
Embrapa,  sobre  os  produtos  e  temas do  negócio  agrícola.  Nos  primeiros  níveis
desta hierarquia, localizam-se os conhecimentos mais genéricos e, nos níveis mais
profundos,  os  mais  específicos.  Cada item da Árvore  é  denominado “nó”,  sendo
estes definidos a partir da subdivisão sucessiva do conteúdo (“subnós”).

Ao  descrever  a  metodologia  de  construção  de  árvores  sobre  cultivos  e
criações  da  Ageitec,  Cobbe  et  al.  (2008)  salientam  que  as  “Árvores  do
Conhecimento  contêm  informações  validadas  sobre  todas  as  etapas  da  cadeia
produtiva dos produtos (cultivo e criação) e sobre os temas diversos”, ou seja, “os
‘nós  básicos’,  no  caso  das  cadeias  produtivas,  correspondem  aos  diferentes
conjuntos de conhecimentos relevantes sobre essas cadeias, que são:

•  Pré-produção:  engloba  questões  como:  aspectos  socioeconômicos,
características das espécies e relações com o ambiente, entre outros.

• Produção: conceitos e tecnologias relativas ao manejo das criações ou dos
cultivos.

• Pós-produção: Os aspectos de “pós-produção”, como as questões relativas
ao manuseio, processamento e comercialização” (op. cit., pg. 10).

Além dessas  informações,  a  Agência Embrapa de  Informação Tecnológica
(Ageitec)  possibilita  ao  usuário  o  acesso  a  recursos integrais  de informação em
diversos formatos, tais como: artigos, livros, arquivos de imagem e som, planilhas
eletrônicas e outros.

Há várias formas de acesso às informações presentes na Agência Embrapa
de Informação Tecnológica (Ageitec):

 A navegação em árvore hiperbólica permite que sejam visualizadas as ramifi-
cações ou subnós de cada nó básico;

 A navegação em hipertexto permite exibir o conteúdo do nó ou subnó, bem
como o acesso à pasta de documentos.

 O serviço de busca permite que o caminho percorrido até a informação seja
identificado na árvore hiperbólica ao se digitar o assunto desejado na caixa de bus-
ca.

 A busca avançada permite a recuperação da informação com qualidade e pre-
cisão.
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Esta ferramenta teve seu desenvolvimento iniciado em 2000, por meio de um
Projeto  SEP (Sistema  Emprapa  de  Projetos)  com  parceria  entre  a  Embrapa
Informação Tecnológica, a Embrapa Informática Agropecuária e a Embrapa Gado de
Corte. Em 2002, foi feito um treinamento com todas as Unidades da Embrapa para
uso da ferramenta e, em 2004, foi aprovado um Projeto SGE (Secretária de Gestão
Estratégica),  que  atualmente  se  conhece  por  SGI  (Secretária  de  Gestão  e
Desenvolvimento  Institucional), pelo  Macroprograma  5,  com  vistas  ao
desenvolvimento de árvores do conhecimento pelas Unidades Descentralizadas.

 O  lançamento  das  primeiras  Árvores  de  Conhecimento  foi  realizado  em
com a publicação na internet das árvores do feijão, do agronegócio do leite e das
espécies  arbóreas  da  Amazônia.  Em  2006,  a  criação  de  uma  árvore  do
conhecimento pelas Unidades passou a ser um indicador do Sistema de Avaliação
de Unidades – SAU, sendo ainda aprovado um novo projeto do Macroprograma 5
para evolução da infraestrutura computacional da Agência Embrapa de Informação
Tecnológica  (Ageitec).  Há  diversos  agrupamentos  de  usuários  para  os  quais  as
ações  de  pesquisa  e  desenvolvimento  interessam,  quais  sejam:  docentes,
pesquisadores,  estudantes,  extensionistas,  produtores,  processadores  e
distribuidores,. A expectativa é de que todos eles empreguem a Agência Embrapa de
Informação Tecnológica (Ageitec) como fonte de informações confiáveis, atualizadas,
conforme as suas necessidades.

Ainda como resultado da parceria entre a Embrapa Informação Tecnológica
(Brasília,  DF),  a  Embrapa  Informática  Agropecuária  e  os  diversos  centros  de
pesquisa  distribuídos  pelo  País,  em  2012  e  2013,  modernizou-se  a  Agência
Embrapa  de  Informação  Tecnológica  (Ageitec),  com  a  incorporação  de  novos
conteúdos e funcionalidades que facilitam o acesso à informação e possibilitam a
interação pela sociedade. Entre as novidades, destacam-se o layout moderno e os
links de compartilhamento de conteúdos nas redes sociais, colocando à disposição
do  público  em geral  informações  tecnológicas  validadas  da Empresa  e  de  seus
parceiros.  A  consulta  é  gratuita  e  pode  ser  feita  pelo  endereço:
www.embrapa.br/agencia.  Também  foi  criado  o  “Logômetro”,  uma  ferramenta  de
contagem  de  acessos,  que  permite  várias  análises  sobre  os  usuários  (local  de
acesso, tipo de navegador, palavras-chave, etc.).

Assim, a Figura 1, apresentada anteriormente, ilustra como se dá (ou deveria
ocorrer) a comunicação entre as diversas Unidades Descentralizadas de Pesquisa
sobre um tema em que todas estão inter-relacionadas. Por outro lado, a Figura 2
mostra como a organização do trabalho é feita na Agência Embrapa de Informação
Tecnológica (Ageitec).

A importância desta Agência e a sua implementação por meio das árvores do
conhecimento  tem  sido  tão  relevante  para  a  Embrapa  que  em  2005  foram
publicadas as três primeiras AC, com acesso pela web das informações contidas
nestas. Esse ano foi considerado como o início da adoção da tecnologia. Em 2007,
passou para oito AC, 10 em 2008, 14 em 2010, 23 em 2011, 41 em 2012, em 2013
este número subiu para 48 árvores (1.155.290 acessos), em 2014 passou para 50
árvores, e sendo 33 de culturas, 4 de criações, 11 temáticas e 2 de territórios, com
um número de acessos (visitas) de 1.378.200,  em 2015, o número de árvores do
conhecimento se manteve (50), com 1.572.220 acessos, um aumento de 194.020
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novas  habilidades  em  seus  usuários.  Assim,  esta  tecnologia  visa  garantir  a
competitividade e sustentabilidade do agronegócio, através da transmissão on-
line de conhecimentos e informações geradas pela Embrapa e outras instituições de
pesquisa do domínio.  Vale ainda mencionar que, devido à organização hierárquica
do conhecimento e por oferecer um serviço de informação de alto valor agregado,
esta  tecnologia  é  também enquadrada como  avanço do conhecimento.  Alguns
casos mais específicos de Árvores do Conhecimento se enquadram nos objetivos
estratégicos  de  inclusão  da  agricultura  familiar,  de  segurança  alimentar  –
nutrição e saúde e de sustentabilidade dos biomas.

Tabela 1. Árvores do Conhecimento (50) de culturas, criação, temática e territorial, e
acessos (visitas) via web, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017 (2.169.952). 

CULTIVOS (33) 
Açaí (16.296) Centeio (5.523) Morango (7.581)

Ameixa (3.406) Cevada (3.722) Pera (2.266)

Amora (3.079) Coco (42.873) Pêssego (5.394)

Arroz (109.250) Eucalipto (26.218) Pimenta (46.143)

Banana (61.536) Feijão (84.396) Pupunha (379)

Batata (15.623) Feijão-caupi (31.151) Soja (116.724)

Caju (27.753) Gergelim (6.317) Tomate (41.502)

Cana-de-açúcar (310.417) Mamona (10.104) Trigo (12.205)

Castanha-do-Brasil (4.414) Manga (69.418) Triticale (3.458)

Cebola (41.317) Mangaba (4.575) Uva de Mesa (12.721)

Cenoura (21.856) Milho (165.854)
Uva para Processamento

(16.788)

CRIAÇÕES (4)
Agronegócio do Leite (120.866) Frango de Corte (91.845) Ovinos de Corte (28.147)

Suínos (5.927) - -

TEMÁTICAS (11)
Agricultura e Meio Ambiente (37.891) Espécies Arbóreas Brasileiras (21.633) Sistema Plantio Direto (22.055)

Agroenergia (68.938) Espécies Arbóreas da Amazônia (4.597) Solos Tropicais (124.785)

Bioma Caatinga (53.059) Manejo Florestal (3.966)
Tecnologia de Alimentos

(116.474)
Bioma Cerrado (71.134) Reprodução Animal (2.310) -

TERRITÓRIOS (2)
Território Mata Sul Pernambucana (60.794) Território Sisal (5.272) -

Observando-se a Figura 3 e comparando aos anos anteriores, a árvore com o
maior número de acessos continua sendo a da Cana-de-Açúcar, com 280.274 em
2014, 300.484 em 2015, 370.431 em 2016, um aumento de 69.947 visitas (23,28%)
e  310.417  acessos  em  2017,  redução  de  60.014  em  relação  ao  ano  de  2016
(16,20%), porém continua sendo a árvore mais acessada. Além disso, a segunda
mais acessada, em 2017, continuou a ser a do Milho, com 165.854 visitas, sendo
que em 2014 era a de Solos Tropicais, com 94.516 acessos. Em 2017, a 3° mais
acessada foi a Solos Tropicais (124.785), 4ª Agronegócio do Leite (120.866), 5ª Soja
(116.724), 6° Tecnologia de Alimentos (116.474), 7° Arroz (109.250), 8° Frango de
Corte (91.845), 9° Feijão (84.396) e 10° Bioma Cerrado (71.134) acessos. As 10
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árvores mais  acessadas representam 1.311.745 de acessos,  ou seja,  60,45% do
total.

Figura 3: Ageitec – Dez Árvores do Conhecimento mais acessadas, no período de 01 de janeiro a 31
de dezembro de 2017 – 1.311.745 acessos, 60,45% do total.

1.4. Ano de Lançamento: 2000 1.5. Ano de Início de adoção: 2005

1.6. Abrangência

Selecione os Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada:
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

Além  da  abrangência  nacional,  a  Agência  Embrapa  de  Informação
Tecnológica  (Ageitec)  é  visitada  por  usuários  de  vários  países,  como  pode  ser
visualizado nas Figuras 4a e 4b, mostrando à disposição geográfica, assim como o
percentual  de  acessos  de  cada  país.  Pode-se  observar  que  a  concentração  de
visitas à Ageitec acontece no Brasil, com 92,6% dos acessos, seguidos dos Estados
Unidos com 3,2% e em terceiro lugar Portugal, com 3,1%, dados de 2017.

7



1.7. Beneficiários

Os  principais  beneficiários  desta  tecnologia  são  extensionistas,  docentes,
estudantes,  produtores  rurais,  representantes  da  agroindústria  e  pesquisadores,
tomadores de decisões tanto do setor público como do setor privado, com diferentes
necessidades  e  preferências  quanto  às  informações  referentes  ao  agronegócio.
Também se enquadram nesta categoria os cidadãos localizados em zonas urbanas,
interessados em compreender o que a Embrapa realiza (para trabalhos escolares ou
simples curiosidade) e até mesmo investir em atividades ligadas ao agronegócio.
Pode-se, também, considerar que de acordo com as visitas via web na página da
Ageitec e nas Figuras 4a e 4b os beneficiários estão além das fronteiras brasileiras.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA

A Ageitec, como já citado anteriormente, contém o conjunto de todas as Árvo-
res do Conhecimento desenvolvidas pelos Centros de Pesquisa da Embrapa, sobre
os produtos e temas do negócio agrícola. Nos primeiros níveis desta hierarquia, lo-
calizam-se os conhecimentos mais genéricos e, nos níveis mais profundos, os mais
específicos. Cada item da Árvore é denominado "nó", sendo definidos a partir da
subdivisão sucessiva do conteúdo (“subnós”), que contêm informações devidamente
validadas sobre todas as etapas da cadeia produtiva1.

Para cada nova árvore do conhecimento, é constituída uma equipe editorial,
formada por profissionais multidisciplinares, que tenham domínio sobre o assunto
proposto. Após a constituição da equipe, o editor técnico coordena a definição da
estrutura da árvore do conhecimento, o que requer critérios bem definidos, visando
facilitar o entendimento do usuário final sobre o tema. A equipe inicia seus trabalhos
1Esta organização de cadeia produtiva dentro do agribusiness não segue o formato de trabalhos clássicos, como os propostos
pela Escola de Harvard (Goldberg,  1968 –  Sistema Agroindustrial),  pela Universidade Estadual  de Campinas –  Unicamp
(Complexo Agroindustrial – CAIs, de Kageyama et al., 1990), e mesmo pela Escola Industrial Francesa (Cadeia de Produção
Agroindustrial  –  CPA,  conforme  Batalha,  1997).  Trata-se,  portanto,  de  um  arranjo  metodológico  que  visa  agrupar  as
informações pertinentes à cadeia produtiva sob um ponto de vista prático ao usuário, que passa a entendê-la dentro de uma
lógica  de  “construção  do  conhecimento”  e  não  das  operações  efetivas  (por  exemplo,  as  informações  vinculadas  à
comercialização, agrupadas no item mercado, nas concepções clássicas, deveriam compor o segmento a jusante, qual seja, o
de comercialização e/ou distribuição, mas nesse caso, passam a compor os “insumos” necessários à tomada de decisão pelo
empreendedor). Um breve resumo dos comentários acima pode ser visto em Hanashiro (2003).
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organizando  os  conteúdos  mais  superficiais  e  buscando  por  novos  conteúdos,
textos,  imagens,  etc,  que possam aprofundar os conhecimentos dos usuários da
Agência (OLIVEIRA et al., 2009).

Além  dessas  informações,  a  Ageitec  possibilita  ao  usuário  o  acesso  a
recursos de informação em diversos formatos, tais como: artigos, livros, arquivos de
imagem e som, planilhas eletrônicas etc., integralmente. Os recursos audiovisuais
potencializam a eficácia na transmissão da informação.

Para uma melhor compreensão da dinâmica de uma árvore do conhecimento
a Figura 5 mostra este processo considerando o produto cana-de-açúcar por ser a
árvore do conhecimento mais acessada.

Figura 5 – Layout da árvore Figura 5 – Layout da árvore hiperbólica do conhecimento da cana–de 
açúcar

Seguindo-se a análise da cadeia sob a ótica do Sistema Agroindustrial  - a
qual distingue os seguintes elos: insumos, produção agropecuária, processamento,
distribuição e consumidor final - podem-se avaliar os impactos segmentados e de
acordo com as cadeias produtivas já disponíveis no âmbito da Ageitec. O elo de
insumos está presente nas diversas Árvores publicadas. 

Para  uma  visão  mais  abrangente  do  que  contêm  estas  árvores  do
conhecimento,  exemplificaremos  algumas  delas.  Tais  informações  veiculadas
possibilitam que o produtor agropecuário tenha acesso a procedimentos corretos e
seguros  quanto  ao  uso  dos  insumos,  reduzindo  impactos  ambientais  e  sociais
negativos  (e  os  riscos  envolvidos  com  o  emprego  de  fertilizantes  e  defensivos
inadequadamente,  também causando desperdícios) e auxiliando os agricultores e
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extensionistas  a  procurarem  soluções  mais  racionais  em  termos  econômicos
(diminuição de custos vs. aumento de produção, proporcionando impactos positivos,
sob esta ótica).

Para  o  elo  da  produção  agropecuária,  há  inúmeros  nós  com  conteúdos
relevantes, no que toca às diversas cadeias produtivas. Informações neste quesito
estão diretamente ligadas à competitividade do empreendimento, à obediência das
boas  práticas  agrícolas.  Implicam,  portanto,  possibilidade  de  aumento  de
produtividade  (impactos  econômicos  positivos),  com maior  respeito  às  questões
ambientais e sociais (ou seja,  incentivando os procedimentos benéficos e menos
invasivos ao ambiente e às pessoas).

O  elo  de  processamento  agrícola  traz  informações  e  procedimentos
vinculados à obtenção de produtos industrializados. As informações relacionadas a
este elo têm caráter informativo ao usuário, e as noções trazidas ao conhecimento
do  leitor  não  têm  grande  impacto  em  termos  socioeconômicos  e  ambientais
diretamente, mesmo porque, ao se avançar para este elo da cadeia, necessita-se de
aporte  de  capital  humano  e  financeiro  razoáveis.  Logicamente,  “saber”  como
funciona determinado processo auxilia em algumas decisões prévias, como fomentar
o interesse ou não em atuar em algum empreendimento específico ligado à pós-
produção, mas não é suficiente para consolidar o processo decisório.

O elo de distribuição é pouco contemplado nas árvores da Ageitec. Todavia,
pela importância do elo de distribuição no mundo moderno, talvez fosse interessante
a veiculação de conteúdos sobre este importante elo da cadeia. Assim, os impactos
verificados sobre este elo são pouco relevantes, e residem apenas na análise dos
distribuidores através das poucas informações sobre as diversas cadeias produtivas,
complementadas com outras fontes (sob o aspecto econômico).

O elo de consumo final é, por fim, contemplado de forma direta ou indireta em
todas as cadeias produtivas, pois o conteúdo informacional interessa bastante ao
usuário  comum,  urbano,  que  quer  conhecer  a  origem  e  as  etapas  pelas  quais
passam  os  alimentos  que  ele  consome.  Porém,  é  exatamente  neste  item  que
poderia ser feita análise de prospecção de demanda tecnológica e de mercados.
Com base nestas informações, espera-se uma maior conscientização ambiental e
social (impactos positivos), além de redução de desperdícios devido à compreensão
de aspectos pós-colheita (impactos econômicos também relevantes).

 Contudo, a Ageitec aborda diversas cadeias produtivas animais e vegetais,
porém  não  se  restringe  a  elas.  Outras  árvores  abordam  também  temáticas
vinculadas à questão ambiental (por exemplo, Agricultura e Meio Ambiente ou Bioma
Cerrado) ou a outros assuntos relacionados ao agronegócio. Ao ultrapassar o âmbito
do  agronegócio  e  de  suas  cadeias  produtivas,  a  Ageitec  poderá  guarnecer  de
informações técnicas e confiáveis,  inclusive usuários  residentes em aglomerados
urbanos, em “discussões” envolvendo o aquecimento global, os biocombustíveis, a
degradação das florestas, os superávits gerados pelo agribusiness, dentre outras,
mesmo em relação à Educação Ambiental das crianças e jovens. Um facilitador para
isso  é  o  uso  gratuito  da  internet  como  veículo  de  informações  de  grande
credibilidade, geradas e/ou compiladas pela Embrapa.
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2.1. Exemplificação de Produtos

Para melhor compreensão, abordaremos alguns produtos ou temas que são
disponibilizados nestas árvores de acordo com os elos descritos anteriormente:

2.1. Cana-de-açúcar
2.1.1. Apresentam-se informações sobre insumos para controle de plantas daninhas,
mecanização, irrigação, manejo integrado de pragas e doenças, adubação, controle
biológico, e fixação biológica de nitrogênio, dentre outras;
2.1.2.  Manejo,  correção  de  solo,  plantio,  adubação,  colheita,  tratos  culturais,
irrigação, combate a pragas e doenças;
2.1.3. Cana-de-açúcar: etapas do processamento, obtenção de rapadura, cachaça,
álcool, açúcar, e gestão industrial;

Quanto à produção, oferece informações sobre:
 manejo (solo, pragas, doenças, plantas daninhas, irrigação);
 tipos de técnicas a serem adotadas;
 insumos;
 máquinas e implementos;
 variedades a serem escolhidas;
 distribuição das variedades nos tipos de solos a serem explorados;
 ambiente de produção;
 épocas de plantio;
 elaboração do cronograma físico-financeiro;
 serviços em geral.

Quanto ao processamento:
a) - açúcar: lavagem da cana; preparo para moagem ou difusão; extração do caldo:
moagem ou difusão; purificação do caldo: peneiragem e clarificação; evaporação do
caldo; cozimento; cristalização da sacarose; centrifugação: separação entre cristais
e massa cozida; secagem e estocagem do açúcar.

b) - álcool: lavagem da cana; preparo para moagem ou difusão; extração do caldo:
moagem ou difusão; tratamento do caldo para produção de álcool; fermentação do
caldo destilação do vinho; retificação; desidratação: álcool anidro ou hidratado.

Quanto à distribuição e ao consumo final:
Salientar  que,  para o  açúcar  e  o  álcool  chegarem ao  consumidor  final,  existem
empresas de distribuição e exportação especializadas. Para o mercado interno, o
transporte desses produtos é feito, principalmente, por rodovias, saindo da indústria
diretamente para as bombas de combustíveis ou supermercados.  A utilização de
outras formas de transporte de açúcar e álcool, como o ferroviário e o naval, ainda
são pouco utilizadas. Contudo, são os setores que mais crescem no país, por sua
maior eficiência em relação ao transporte rodoviário em longos trechos. Já para o
mercado externo, o sistema de logística e transporte é mais complexo, pois pode ser
feito por via rodoviária, férrea e, no caso do álcool, o uso de alcooldutos ligando as
usinas aos portos. Para que o porto tenha condição de exportar etanol é necessário
que possua uma infraestrutura própria para o armazenamento e carregamento para
os  navios,  por  ser  um  material  inflamável.  Já  a  exportação  de  açúcar  exige
armazéns  para  estocar  o  produto  no  porto  e  pode  ser  exportado  a  granel  ou
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ensacado. O maior problema do transporte de açúcar nos portos é ambiental, pois é
um produto muito solúvel e, em dias de chuva, não é feito o carregamento para os
navios. Ao chegar aos países consumidores, o açúcar é descarregado e levado para
a  indústria  de  alimentos  ou  embalado  para  a  venda  no  varejo,  sendo  que  sua
distribuição é feita, principalmente, por rodovias. O álcool também é descarregado
em armazéns para a distribuição nas indústrias alimentícias, e o etanol combustível
é destinado para refinarias, onde são feitas as misturas à gasolina, e posteriormente,
é distribuído nas bombas de combustível.

2.2. Banana
2.2.1. São fornecidas informações isentas e genéricas (princípios ativos) a respeito
dos defensivos, equipamentos e mudas;
2.2.2. Sistemas de cultivo, manejo da irrigação, tratos culturais, estabelecimento do
pomar, controle de doenças e pragas;
2.2.3.  Aspectos  nutricionais  e  tecnológicos,  além dos  produtos  originários  (purê,
néctar, doce em massa, banana em calda, banana-passa, flocos, farinha, banana
liofilizada e chips);

2.3. Feijão
2.3.1.  Uso de defensivos, sistemas de irrigação,  sementes, calagem, fertilizantes,
dentre outras;
2.3.2.  Colheita, adubação, pragas,  preparo do solo,  plantas daninhas,  manejo de
irrigação, calagem, doenças e semeadura;
2.3.3. Processamento da produção;

2.4. Manga
Quanto à produção oferece informações sobre
2.4.1.  Insumos ligados à  adubação,  irrigação,  produção de mudas,  aplicação  de
defensivos para doenças, pragas e plantas invasoras, dentre outras;
2.4.2.  Cultivo,  manejo  de solo  e  de adubação,  irrigação,  plantio,  tratos  culturais,
plantas invasoras, doenças, pragas e colheita;
2.4.3. Operações pós-colheita ligadas à seleção, lavagem, tratamento hidrotérmico,
embalagem e armazenagem a frio dos frutos in natura.

2.5. Trigo
2.5.1. Insumos sobre doenças e pragas, equipamentos, produção de mudas, etc.;
2.5.2. Trigo: semeadura, combates às plantas daninhas, doenças e pragas, colheita,
manejo e conservação do solo;
2.5.3.  Trigo:  aspectos  ligados  à  pós-colheita  ou  pré-industrialização  do  trigo  não
processado;

2.6. Agronegócio do leite
2.6.1.  Insumos  para a  criação,  produção  de  forrageiras  e  combate  de  doenças,
dentre outros.
2.6.2. Alimentação, manejo sanitário, ordenha, refrigeração e reprodução.
2.6.3.  Alguns  parágrafos  a  respeito  da  obtenção  de  leite  pasteurizado  e
ultrapasteurizado.
Agronegócio do leite:
Quanto à produção oferece informações sobre:
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Esse  é  um dos  segmentos  mais  importantes  da  cadeia  produtiva  do leite,  pois,
envolve mais de um milhão de propriedades leiteiras espalhadas por todo o país.
Nesse  segmento,  busca-se  descrever  os  diversos  processos  e  atividades  que
ocorrem dentro da propriedade leiteira visando a produção primária do leite. Existem
produtores com diferentes graus de especialização nessa atividade, desde os mais
modernos, usando tecnologias avançadas, produzindo 40 mil litros por dia, até os de
subsistência, com técnicas rudimentares e produção diária menor que dez litros. Os
mais especializados produzem 80% do leite brasileiro. Atualmente a produção é de
23 bilhões de litros de leite por ano, com maior concentração nos estados de Minas
Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, que,
juntos, formam 78% do volume nacional. 

Quanto ao processamento:
O leite é o alimento natural com maior concentração de cálcio, que é essencial para
a  formação  e  manutenção  dos  ossos,  as  proteínas  do  leite  são  completas,
propiciando  a  formação  e  manutenção  dos  tecidos.  Além da  vitamina  A,  o  leite
contém vitamina B1, B2 e minerais que favorecem o crescimento e à manutenção de
uma vida saudável. O leite contém boa quantidade de fósforo, que também ajuda na
formação dos ossos. Além disso, dois copos diários de leite já atendem a quase toda
a  recomendação,  por  exemplo,  de  manganês,  nutriente  importante  no
aproveitamento das gorduras e no funcionamento do cérebro. A indústria de laticínio
tem potencializado o valor nutritivo dos produtos. Existe no mercado uma série de
bebidas lácteas enriquecidas com vitaminas, minerais e ômegas, assim como leites
especiais para as pessoas que não conseguem digerir a lactose. Sendo essencial
para crianças e adolescentes, é um erro pensar que o leite não é importante na fase
adulta. Beber dois copos por dia garante uma vida saudável na maturidade e ajuda a
evitar problemas na terceira idade. Estudos provam que o seu consumo diário reduz
a incidência de osteoporose e previne doenças nutricionais como o escorbuto e o
raquitismo.

Distribuição e consumo final:
Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, o consumo de leite, na forma
fluida  ou  de  derivados  lácteos,  varia  de  acordo  com  a  idade  das  pessoas.  A
recomendação para crianças de até dez anos é de 400 ml/dia, isto é, 146 litros/ano
de leite fluido ou equivalente na forma de derivados. Para os jovens de 11 a 19 anos,
o consumo é maior, de 700 ml/dia ou 256 litros/ano e para os adultos acima de 20
anos a recomendação é de 600 ml/dia ou 219 litros/ano, inclusive para os idosos,
porém o consumo para esse grupo de pessoas deve ser principalmente desnatado.
Admitindo um cenário no País que favoreça o consumo de laticínios, em especial
para as populações mais carentes que pouco ou nada consomem, e tomando por
base apenas o consumo de 146 litros/ano, o País requer uma disponibilidade anual
de 25 bilhões de litros para atender apenas o mercado interno potencial, composto
por aproximadamente 175 milhões de pessoas, Se considerarmos um consumo per
capita  de 600 ml/dia, a disponibilidade anual de leite deveria ser de 38 bilhões de
litros, muito além do que produzimos atualmente, como se pode observar no quadro
a seguir. Nota-se que a disponibilidade atual de leite no Brasil ainda não é suficiente
para abastecer o mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde.
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Quanto à produção oferece informações sobre:
Avançado  estágio  de  degradação  do  meio  ambiente  e  suas  consequências
desastrosas tais  como a poluição  generalizada,  o  comprometimento de  recursos
hídricos,  a  desertificação,  o  efeito  estufa,  entre  tantos  outros,  provocaram  o
surgimento de uma nova postura mundial em relação ao ambiente. A consolidação
dessa  nova  postura  se  deu  na  Conferência  das  Nações  Unidas  para  o  Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  (Rio-92)  onde  foi  definido  um  novo  paradigma:  o
desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade é baseada em fatores de natureza
ambiental,  econômica  e  social,  pois  o  desenvolvimento  sustentável  não  será
alcançado com base apenas na conservação de recursos naturais. O que não for
competitivo  economicamente  não  é  sustentável.  A  Árvore  do  Conhecimento
Agricultura  e  Meio  Ambiente  oferece  informações  sobre  o  meio  ambiente  e  a
produção  rural,  divididas  em três  grandes  temas:  Manejo,  Qualidade  e  Políticas
Agroambientais,  além  do  acesso  a  recursos  de  informação  na  íntegra.  As
informações podem ser obtidas pela navegação numa estrutura ramificada em forma
de árvore hiperbólica, por hipertexto ou pelo serviço de busca.

3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS

A seguir, os impactos econômicos, social e ambiental da Ageitec, que foram
calculados usando a metodologia desenvolvida pela Embrapa (AVILA et. all., 2008). 

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos

A metodologia de avaliação na dimensão econômica é baseada no método do
excedente  econômico,  incluindo  as  melhorias  operacionais  em  função  da
experiência  acumulada  pela  Embrapa  no  processo  de  avaliação  de  tecnologias,
desde 2001 (AVILA et. all., 2008). Tais melhorias visaram basicamente a um maior
rigor  nas  estimativas  realizadas,  minimizando  distorções.  Uma  amostra  dessa
experiência na Embrapa na avaliação dos impactos econômicos e ambientais das
tecnologias  por  ela  geradas  foi  publicada  por  Magalhães  et.  all.,(2006).  As
avaliações  de  impacto  realizadas,  envolvendo  12  tecnologias,  foram  também
baseadas  no  método  do  excedente  econômico  e  no  Sistema  Ambitec-Agro  e
serviram para subsidiar o processo de avaliação de impacto ex-ante do Programa
Agrofuturo  (Programa  de  Inovação  Tecnológica  e  Novas  Formas  de  Gestão  da
Pesquisa Agropecuária) que a Empresa negociou com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), em 2007.

Porém, o método do excedente econômico não se aplica adequadamente a
avaliação dos impactos econômicos da Ageitec, isso porque existe pouca correlação
entre  as  variáveis  que  devem ser  analisadas  nas  tabelas  propostas  e  os  reais
impactos econômicos dessa agência em questão. Mesmo assim, uma adaptação foi
efetuada para mensurar estes impactos.

Se aplica: sim ( x )        não (   )
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3.2. Análise dos impactos econômicos2

Como abordado anteriormente, a Ageitec é um sistema web que possibilita a
organização, o tratamento, o armazenamento, a divulgação e o acesso à informação
tecnológica  e  ao  conhecimento  gerado  pela  Embrapa  e  outras  Instituições  de
pesquisa.  Essas  informações  estão  organizadas  numa  estrutura  ramificada  em
forma de árvore, denominada Árvore do Conhecimento, na qual o conhecimento é
organizado  de  forma  hierárquica.  Portanto,  contém  o  conjunto  de  Árvores  do
Conhecimento,  desenvolvidas  pelas  Unidades  Descentralizadas  da  Embrapa,
relacionadas  a  produtos  e  temas  do  negócio  agrícola  como  já  enfatizado
anteriormente3.

Em  2013,  a  equipe  de  desenvolvimento  da  Ageitec,  desenvolveu  um
sistema/ferramenta  denominado  “Logômetro”  que  tem  como  finalidade  obter
informações  sobre  onde  é  acessada  cada  árvore  da  Agência,  contando
precisamente os acessos de cada uma delas, bem como o total geral, tanto no Brasil
como em todo o mundo (Figura 1.6.1.), sendo de grande importância para constatar
sua área de abrangência e de sua importância para a sociedade. Esta ferramenta
auxilia o cálculo do impacto econômico da Ageitec.

Para a construção de cada Árvore do Conhecimento é utilizado um software
denominado Árvore Hiperbólica, uma ferramenta computacional multiplataforma para
criar e editar uma estrutura em formato arbóreo, a partir de uma interface amigável e
intuitiva.  A  Árvore  Hiperbólica  foi  desenvolvida  em  2003  e  disponibilizada
gratuitamente no formato de software livre.

Nesse  sentido,  Mendes  et  al.  (2005)  citam  que  a  utilização  da  Árvore
Hiperbólica permitia uma economia de US$ 25 mil (valores vigentes em 2003) em
relação  ao  custo  de  uma  licença  individual  de  uso  de  um software  proprietário
similar. Assim, em relação aos impactos diretos decorrentes do uso da tecnologia,
enquanto a versão 1.3 (anterior) da Agência Embrapa de Informação Tecnológica
utilizava este software proprietário similar, a versão 2.0 utiliza a Árvore Hiperbólica.

O  cálculo  realizado  neste  relatório  (2016)  foi  o  mesmo  mantido  como
referencial  metodológico  de  2015  para  atualização  de  valores.  Os  impactos
considerados pela utilização da tecnologia foram sobre a redução de custos e sobre
o incremento da produtividade.

Na Tabela 3.2.1 estão os cálculos dos impactos sobre a redução de custos e
incremento  da  produtividade,  gerados  pela  existência  da  Agência  Embrapa  de
Informação  Tecnológica  –  Ageitec,  considerando  apenas  70%  dos  rendimentos
obtidos de acordo com orientação em Avila et. all.  (2008). Nesta Tabela, também
consta  a  taxa  do  dólar  anual,  o  número  de  árvores  de  cada  ano  e  os  valores

2A partir  de  revisão  realizada  em fevereiro  de  2015,  foram encontradas  diferenças  no  número  de  árvores
publicadas ao longo dos anos, com os dados utilizados para publicação do Balanço Social. Dessa forma, os
dados apresentados neste relatório diferem dos apresentados no Balanço Social 2014, enviados anteriormente a
esta revisão, alterando também os indicadores econômicos e financeiros: relação benefício/custo, valor presente
líquido e taxa interna de retorno.
3Na maioria dos casos, o termo “Árvore” no texto refere-se à “Árvore do Conhecimento”, e não ao software
“Árvore Hiperbólica”.
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economizados com sua existência. Na coluna do valor total é a soma da redução de
custos e incremento de produtividade.

Tipo de Impacto: Redução de Custos e Incremento da Produtividade

Tabela 3.2.1. Impactos econômicos sobre a redução de custos e incremento de
produtividade devido à utilização das informações contidas na Ageitec, referente ao
período de 2005 a 2017.

Cálculo dos Impactos Econômicos (R$1,00)

Ano
Taxa do

Dólar
Nº de

Árvores
Economizados

Redução de
Custos

Incremento de
Produtividade

TOTAL
(70%)

2005 2,44 3 182.640,00 510.098,63 90.815,47 600.914,10

2006 2,18 3 163.207,50 623.912,75 113.519,34 737.432,09

2007 1,95 8 389.580,00 846.081,94 136.223,20 982.305,14

2008 1,84 10 458.750,00 952.983,90 155.460,19 1.108.444,09

2009 2,00 10 499.400,00 1.093.736,51 196.134,17 1.289.870,68

2010 1,76 14 616.000,00 1.476.156,37 217.104,59 1.693.260,96

2011 1,67 23 960.250,00 1.911.054,26 209.129,58 2.120.183,84

2012 1,91 41 1.957.750,00 2.680.160,00 217.254,32 2.897.414,32

2013 2,16 48 2.589.600,00 3.210.351,67 197.264,82 3.407.616,49

2014 2,43 50 3.036.250,00 3.792.199,71 194.129,41 3.986.329,13

2015 3,33 50 4.162.500,00 4.815.226,67 205.435,94 5.020.662,61

2016 3,49 50 4.362.500,00 5.831.378,77 288.802,27 6.120.181,04

2017 3,19 50 3.987.500,00 5.415.636,60 197.264,82 5.612.901,42
2015 3,33 50 4.164.500,00 4.815.226,67 205.435,94 5.020.662,61

Observa-se que a Tabela 3.2.1. saiu do padrão recomendado por não haver
correspondência entre o benefício estimado e a unidade de medida kg. Como se
observa na explicação abaixo, a metodologia para cálculo do benefício econômico
seguiu  uma lógica  mais  apropriada  para  produtos  de  informação.  Repetindo,  os
dados são apresentados considerando-se a contribuição da Embrapa de 70%.

Para o cálculo da coluna “economizados  ”  : referente ao ano de 2013 foram
realizados os seguintes procedimentos: 1) - foi considerado US$ 25.000,00 o valor
de  cada  árvore  hiperbólica,  como  nos  anos  anteriores  e,  2)  -  esse  valor  foi
multiplicado  pela  média  do  dólar  do  ano  de  2013  (R$  2,16)  e  em  seguida
multiplicado pelo número de árvores referentes ao ano 2013 (48), obtendo o valor de
R$ 2.589.600,00.  Para o ano de 2014 foi considerada a média do dólar anual de
R$2,43 e 50 árvores hiperbólicas (o valor de cada árvore foi mantido) encontrando
um valor economizado de R$ 3.036.250,00. Já para 2015 a média do dólar foi de
R$3,33 e de novo 50 árvores do conhecimento, com o valor de cada árvore mantido
igual a 2014, resultando num valor R$ 4.162.500,00 para 2015, sendo que em 2016
a taxa do dólar foi de R$ 3,49 com 50 árvores do conhecimento resultando num
valor  economizado  de R$ 4.362.500,00.  Já em 2017,  a  média  da taxa do dólar
passou para R$ 3,19 e considerando o mesmo número de árvores, obteve-se o valor
economizado de R$ 3.987.500,00.
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Para o cálculo da redução de custos: 

Em  2013,  foi  multiplicado  o  número  total  de  acessos  (1.155.620)  pelo
percentual  dos  produtores  usando  a  decisão  (0,2635%,  informação  tirada  do
relatório  de  2012),  e  multiplicada  pelo  valor  de  uma  publicação  importante  (R$
386,00) obtendo R$1.178.437,72; 2) - segundo passo foi multiplicar o número total
de  acessos  (1.155.620)  pelo  percentual  de  professores  em  busca  de  material
didático (20%),  em seguida multiplicado pelo percentual  que foi  economizado na
compra de uma publicação (10%) e por fim multiplicado pelo preço médio de uma
publicação  (R$  35,40)  obtendo  R$818.178,96;  3)  -  a  soma  de  R$1.178.437,72,
R$818.178,96 e de R$2.589.600,00 (economizados) é o valor da redução de custos,
considerando a participação da Embrapa de 70%, é de R$ 3.210.351,67.

Em  2014  o  número  total  de  acessos  foi  de  1.378.200,  multiplicado  pelo
percentual  de  produtores  tomando  decisão  (0,2635%)  resultando  em  R$
1.405.412,56; 2) - foi multiplicado o número de acessos (1.378.200) pelo percentual
de professores em busca de informação (20%), em seguida pelo percentual destes
que poderiam economizar com compra de publicação (10%) e por fim pelo preço
médio de uma publicação (R$ 35,40) resultando em R$ 975.765,60; 3) – O valor da
redução  de  custos  foi  encontrado  como sendo a soma de  R$ 1.405.412,45,  R$
975.765,50  e  R$  3.036.250,00  (economizados)  e  atribuindo  a  participação  da
Embrapa como sendo 70%, obtendo um valor total de R$ 3.792.199,71.

Em 2015 : 1) O número total de acessos foi de 1.572.220, multiplicado pelo
percentual  de  produtores  tomadores  de  decisão  (0,2635%),  resultando  em  R$
1.603.263,48; 2) – foi multiplicado o número de acessos 1.572.220 pelo percentual
de professores em busca de informação (20%), em seguida pelo percentual destes
que poderiam economizar com a compra de publicação (10%) e, por fim, pelo preço
médio de uma publicação (R$ 35,40) resultando em R$ 1.113.131,76; 3) – o valor da
redução  de  custos  foi  encontrado  como sendo a soma de  R$ 1.603.263,48,  R$
1.113.131,76  e  R$  4.164.500,00 (economizados)  e  atribuindo  a  participação  da
Embrapa como sendo 70%, obtendo um valor total de R$ 5.020.662,61.

Em 2016, 1) O número total de acessos foi de  2.296.659, multiplicado pelo
percentual  de  produtores  tomadores  de  decisão  (0,2635%),  resultando  em  R$
2.342.006,53; 2) – foi multiplicado o número de acessos 2.296.659 pelo percentual
de professores em busca de informação (20%), em seguida pelo percentual destes
que poderiam economizar com a compra de publicação (10%) e, por fim, pelo preço
médio de uma publicação (R$ 35,40) resultando em R$ 1.626.034,57; 3) – o valor da
redução  de  custos  foi  encontrado  como sendo a soma de  R$ 2.342.006,53,  R$
1.626.034,57  e  R$  5.831.378,77  (economizados)  e  atribuindo  a  participação  da
Embrapa como sendo 70%, obtendo um valor total de R$ 6.120.181,04.

Em 2017 a metodologia foi mantida com relação aos anos anteriores. 1) O
número total de acessos foi de 2.169.952, multiplicado pelo percentual de produtores
tomadores  de  decisão  (0,2635%),  resultando  em  R$2.212.797,70;  2)  –  foi
multiplicado  o  número de acessos  2.169.952 pelo  percentual  de professores em
busca  de  informação  (20%),  em  seguida  pelo  percentual  destes  que  poderiam
economizar com a compra de publicação (10%) e, por fim, pelo preço médio de uma
publicação (R$ 35,40) resultando em R$1.536.326,02; 3) – o valor da redução de
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custos foi encontrado como sendo a soma de R$ 2.212.797,70, R$ 1.536.326,02 e
R$  5.415.636,60  (economizados)  e  atribuindo  a  participação  da  Embrapa  como
sendo 70%, obtendo um valor total de R$ 5.690.049,16.

Para os demais anos, considerou os dados de acessos das 10 árvores mais
acessadas, e a partir disto encontrou-se uma média de visitas/árvores (68.473). Foi
considerado que seis destas Árvores têm maior relevância comercial e se vinculam a
importantes  cadeias  produtivas  do  agronegócio  brasileiro  (6  x  68.473  visitas  =
410.838 visitas). Levando-se os pressupostos conservadores de que apenas 5% de
visitas sejam de usuários diferentes que poderiam tomar decisões econômicas, ou
seja, produtores, e de somente 5,27%4 destes usuários são auxiliados na tomada de
alguma  decisão  econômica  e/ou  técnica  pontual  mais  relevante,  tem-se  que:  a)
haveria  cerca  de  1.082,56  processos  de  decisão  que  foram  subsidiados  pelas
informações da Agência Embrapa de Informação Tecnológica, como por exemplo,
dados  de  mercado  ou  planilhas  dinâmicas  para  cálculos  de  rentabilidade;  b)  ao
preço  de  uma  única  publicação  comercial  e  de  bom  conteúdo  disponível  no
mercado,  cujo  valor  unitário  é  de  R$  386,00.  Já  o  acesso  feito  por
estudantes/professores/curiosos, em busca de material didático e simplificado, para
todas as Árvores (684.729 visitas),  leva em conta que haja  somente 20% desta
categoria de usuários neste total, e somente 10% teriam desistido de comprar livros
(da Embrapa, por exemplo, cujo preço médio era de R$ R$ 35,40 para os materiais
com conteúdos equivalentes ao  da Agência5),  que contribuíram para os cálculos
economizados.  Também foi  atribuída a participação da Embrapa como sendo de
70%.

Para os anos anteriores a 2008, seguindo o mesmo procedimento fixado no
relatório de 2008, os seguintes valores foram estimados: para 2005, R$ 182.640,00;
para 2006, R$ 163.207,50; para 2007, R$ 389.580,00. Destarte, foi estabelecido que
durante o ano de 2008, estavam em operação 10 árvores do conhecimento, sendo
economizados cerca de R$ 458.750,00 representando um impacto econômico direto,
em termos de economia de recursos.  O cálculo equivalente para o ano de 2009
indicou  uma  economia  de  R$  499.400,00.  Em  2010  a  economia  foi  de  R$
616.000,00,  em  2011  de  R$  960.250,00,  2012  de  R$1.957.750,00,  2013  de
R$2.589.600,00,  2014  de  R$  3.036.250,00,  em  2015,  com  50  árvores  em
funcionamento foram economizados R$ 4.162.500,00, em 2016 R$ 4.362.500,00 e
em 2017, com R$ 3.987.500,00. 

Para o cálculo do incremento de produ  tividade  , foi considerada a Árvore
do Agronegócio do Leite, levando-se em conta o valor de R$ 6.090,91/propriedade
agrícola  (o  cálculo  é  o  mesmo feito  para  o  Lactus  -  ferramenta  para gestão  da
produção de gado leiteiro - 2008, disponibilizado pela Rede AgroLivre6), e se levando
4Média obtida a partir da conversa informal com 4 usuários da tecnologia.
5É muito  interessante  esta  informação,  pois  em consulta  informal  com alguns estagiários  aqui  da Embrapa,
alguns deixariam de comprar livros mas, segundo relatos de uma Pesquisadora e uma consultora, a divulgação
destes conteúdos na web, pode também estimular a compra dos exemplares através da Livraria Virtual, por
exemplo. Contudo, o que se percebe, de qualquer forma, é que neste caso o estudante compra o exemplar por
sua própria opção, e não por falta de alternativas (como consultar o material na web e imprimi-lo a custo muito
baixo o que realmente lhe interessa).
6Um dos softwares que auxiliam no processo de gestão da atividade leiteira é o Lactus, disponibilizado pelo
Repositório da Rede AgroLivre. A prática da gerência racional da atividade leiteira traz mudanças significativas
nos sistemas de produção de leite, pois poderá ser feito um controle mais efetivo da atividade, avaliando os
índices  de  custo-benefício  de  todas  as  atividades  desenvolvidas,  no  sistema  de  produção  de  leite.  Estas
facilidades  possibilitam  que  se  tenha  uma  avaliação  econômica  da  atividade,  baseada  em  dados  reais,
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em  conta  o  valor  de  visita  média/árvores  para  as  árvores  de  maior  relevância
comercial, para os anos de 2008 a 2012, e considerando os acessos desta árvore
para 2013 (86.886 visitas/acessos) e 2014 (85.505 visitas/acessos), sendo que em
2016 se utilizou o mesmo valor de visitas médias/árvore (85.505 visitas/acessos), as
conservadoras estimativas de 5% de proprietários individualizados e de 1,065% de
redução das perdas verificadas com auxílio das informações disponibilizadas para
tomadas de decisão, com aumento da demanda final, o valor encontrado foi de R$
222.085,98 em 2008, de R$ 281.806,88 em 2013, de R$ 277.327,74 em 2014, de
293.479,92 em 2015, de R$ 412.574,67 em 2016 e de R$ 392.017,94 em 2017.
Também foi considerada a participação da Embrapa de 70% para o incremento de
produtividade.  A  Tabela  3.2.2.  expressa  a  economia  gerada  pela  árvore  do
conhecimento do agronegócio do leite no período de 2005 a 2017.

Tabela 3.2.2. Economia gerada pela árvore do conhecimento do agronegócio do 
leite no período de 2005 a 2017.

Economia da Árvore do Leite (R$ 1,00)
Anos Valor
2005 129.736,38
2006 162.170,48
2007 197.604,57
2008 222.085,98
2009 280.191,67
2010 335.439,91
2011 298.756,34
2012 310.363,31
2013 281.806,88
2014 277.327,74
2015 293.479,92
2016 412.574,67
2017 392.017,94

Embora  muitas  dessas  visitas  tenham  caráter  exploratório  (usuários
eventuais),  também  estão  entre  os  visitantes  da  Ageitec  aqueles  que  têm  real
interesse pelo conteúdo das diversas árvores, sejam como acadêmicos (estudantes,
pesquisadores e  docentes)  ou como produtores rurais.  A Ageitec goza de amplo
alcance  espacial  e  temporal  (bastando  ter  acesso  à  web)  e  a  possibilidade  de
redução de gastos com publicações e consultoria agropecuária, principalmente para
o pequeno produtor,  é bastante  evidente.  Ressalta-se  que,  nos meses de férias
escolares: julho, dezembro, janeiro e fevereiro, o número total de visitas decresce
muito, o que pode indicar fortemente a consulta deste material (Agência vs. Catálogo
de Produtos  e  Serviços)  para  fins escolares.  Tendo em vista  que muitos  destes
estudantes têm dificuldades financeiras, a economia de recursos torna-se possível
para as suas respectivas famílias, que reduziriam os gastos com materiais didáticos

permitindo que as  decisões  produzam melhores  resultados  econômicos  para  o  produtor.  Durante o  período
compreendido entre 01/03/2004 e 07/02/2008, foram constatados 13.001 downloads deste software,  ou seja,
quase 3.250 downloads/ano. Em fevereiro de 2012 o número de downloads estava em 34.432 unidades, ou seja,
crescente.  Assim,  para  estimarmos  o  impacto  devido  a  este  aplicativo,  tomaremos  como  base  dados  dos
Sistemas de Produção da Embrapa (2008), referentes a 2001, onde o Valor Bruto da Produção Agropecuária foi
de 91 bilhões de reais,  sendo que o leite ocupou o valor de 6,7 bilhões de reais. E, quanto ao número de
propriedades existentes, estima-se que haja em torno de um milhão e cem mil propriedades que exploram leite,
ocupando  diretamente  3,6  milhões  de  pessoas.  Desses  números,  podemos  chegar  ao  valor  médio  de  R$
6.090,91/propriedade, que também foi mantido como referência para os demais anos, dada a disponibilidade do
valor bruto da produção da pecuária de leite para 2001.
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pagos. Esta estimativa de economia de recursos por parte dos usuários foi levantada
nos anos de análise.

Assim, somando-se os valores brutos7, na proporção de 70% de contribuição
da Embrapa para o desenvolvimento da tecnologia, têm-se os benefícios de redução
de custos e de ganhos de produtividade. 

A  Agência  Embrapa  de  Informação  Tecnológica  guarnece  o  usuário  de
informações  estratégicas  quanto  às  técnicas  de  produção,  processamento  e
condições mercadológicas, além de outros materiais vinculados ao agronegócio e ao
meio ambiente,  em diferentes níveis de profundidade. Com base neste conteúdo
acessível  e  de  grande  valor  agregado,  o  usuário  (normalmente  um  produtor
agropecuário  ou  extensionista)  poderá  tomar  decisões  com  mais  segurança  e
tranquilidade. 

Além  disso,  com  a  divulgação  da  Agência  Embrapa  de  Informação
Tecnológica em eventos (feiras e exposições agropecuárias) e na própria homepage
da  Embrapa  (dentre  outros  veículos),  os  acessos  têm  aumentado
consideravelmente.  Somente  no  período  de  janeiro  a  dezembro  de  2016  foram
2.296.659  acessos/visitas,  representando  um aumento  de 724.439  (46,08%) em
relação a 2015 (1.570.220 acessos/visitas), onde somente a árvore do conhecimento
da  cana-de-açúcar  obteve  370.431  acessos  no  ano  de  2016  e  em 2017  foram
2.169.952 acessos/visitas e houve uma redução de 126.707 (5,52%) em relação ao
ano de 2016. (ver Tabela 1). Vale lembrar ainda, que a Ageitec possibilita contatar os
autores  das  diferentes  Árvores  e  nós,  através  de  seus  e-mails  e  telefones  das
Unidades, de forma gratuita, o que uma publicação impressa, por melhor que seja
não permite e/ou facilita. 

Análise de Rentabilidade

Para esta avaliação econômica foi, também, feita a análise de rentabilidade
dos investimentos para esta tecnologia. Em 2014 a Taxa Interna de Retorno (TIR) foi
de 14,1%, 16,1% em 2015, 17,8% em 2016 e de 18,8% em 2017, taxa que visa
determinar a rentabilidade de um investimento ou projeto. A Relação Beneficio/Custo
(B/C) foi de 1,54 em 2014, 1,75 em 2015, 1,98 em 2016 e de 2,14 em 2017, isso
mostra que para cada R$ 1,00 gasto no sistema Ageitec, foi obtido um retorno de R$
2,14.  O  Valor  Presente  Líquido  (VPL)  foi  de  R$  3.272.871,36  em  2014,  R$
4.865.222,32 em 2015, R$ 6.743.382,10 em 2016, passando para R$ 8.314.122,07
em 2017.Com estes resultados econômicos  altamente favoráveis,  prova-se,  mais
uma  vez,  a  importância  de  se  investir  em pesquisa  e  de  se  fazer  melhoria  de
processo  na  ferramenta  e  nos  conteúdos  da  Agência  Embrapa  de  Informação
Tecnológica - Ageitec. Todos os cálculos foram realizados considerando uma taxa de
juros de 6%, apesar de que a inflação de 2017, segundo o índice IPCA-15/IBGE, foi
de 2,95%, caso fosse considerado essa taxa, o VPL seria R$ 14.133,71.

7Levando-se em conta a participação de outras Instituições que contribuíram com conhecimentos anteriores,
propõe-se um percentual de 70% sobre o total do montante referente somente à Embrapa.
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Tabela 3.2.3. Rentabilidade dos investimentos realizados na Ageitec, considerando 
os anos de 2014 a 2017 (período de análise de 2000/2017)

Anos
Taxa Interna de

Retorno
TIR

Relação
Benefício/Custo

B/C (6%)

Valor Presente
Líquido
VPL (6%)

2014 14,1% 1,54 R$ 3.272.871,36

2015 16,1% 1,75 R$ 4.865.222,32

2016 17,8% 1,98 R$ 6.743.382,10

2017 18,8% 2,14 R$ 8.314.122,07

Todavia,  existem  diversos  impactos  econômicos  indiretos  para  os  quais
dedicar-se alguns parágrafos a seguir. Observa-se que uma questão importante se
refere  à  divulgação  de  informação  de  excelente  qualidade,  gratuitamente,  em
linguagem acessível, acarretando em impacto sobre o conhecimento, capacitação e
mesmo em relação aos aspectos sociais.

Por  outro  lado,  é  muito  importante  aos  “disseminadores  de  informações”
através da web a chamada “economia do grátis”,  pois,  conforme Anderson apud
Teixeira  Júnior  (2008),  “muitos  dos  custos  ligados  à  tecnologia  de  informação –
sejam eles de armazenamento, de processamento ou de telecomunicações – estão
caindo de forma vertiginosa e tendem a zero”. Anderson, Editor da Revista Wired,
destaca que “o custo de guardar ou transmitir 1 kilobyte de dados é tão baixo que
nem é mais medido. Em pouco tempo, o mesmo vai ser verdade para 1 megabyte e,
no momento seguinte, para 1 terabyte”. Teixeira (2008) lembra a Lei de Moore: a
cada 18 meses, dobra o poder de computação dos microchips e os preços caem
pela metade, com o impacto claro em algumas indústrias, como a de música. Muitos
dos serviços gratuitos oferecidos pela internet são pagos somente com o dinheiro
dos anunciantes. Assim, esta conjunção de queda dos custos vinculados à TI e de
amplo  emprego  pela  sociedade  das  informações  geradas,  veio  para  ficar  e  a
Agência Embrapa de Informação Tecnológica - Ageitec encaixa-se adequadamente
neste contexto.

A respeito dos impactos econômicos,  seguem as observações feitas pelos
entrevistados, membros de Equipes Editoriais de Árvores dos Conhecimentos nos
últimos anos.

Usuário 1:  o entrevistado acredita que há agregação de valor ao produto, pois dá
roupagem nova para a informação. Afirma que, em feiras e eventos, os produtores
ficam  encantados  pela  facilidade  de  acesso  à  informação  proporcionada  pela
ferramenta;
Usuário 2: este usuário crê que haja incremento de produtividade (“e se aumenta a
produtividade,  não  precisa  aumentar  área”),  redução  de  custos  e  agregação  de
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valor,  sendo  estas  últimas  intimamente  ligadas  ao  acesso  à  informação  e  à
transferência de tecnologia);
Usuário 3:  há incremento de produtividade e redução de custos;
Usuários 4 e 5: sem comentários;
Usuário 6: este tipo de análise não se aplica;
Usuário  7  e  11:  há  todos  os  indicadores  de  impactos  econômicos  previstos
(incremento  da  produtividade,  redução  de  custos,  expansão  da  produção  e
agregação de valor);
Usuários 8 e 9: verifica-se somente incremento da produtividade;
Usuário 9: incremento da produtividade
Usuário  10:  todos  os  indicadores  de  impactos  econômicos  são  verificados
(incremento da produtividade, expansão da produção, agregação de valor e redução
de custos, sendo este último mais direto).
Usuários 11 a 16: sem comentários;

Com o lançamento de mais Árvores, aumenta a representatividade da análise
e  o  possível  desenvolvimento  de  novas  funcionalidades  no  sistema,  ao  mesmo
tempo em que melhoram as condições técnicas de “mapeamento” das visitas por
Árvores separadamente e seus tópicos mais visitados, com a consequente avaliação
de impactos econômicos indiretos apresentados de uma forma mais precisa.

Após a finalização do Projeto Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica
– EVTE (2008)8, a própria Embrapa, através de novas análises feitas pela Área de
Comunicação e Negócios (ACN – nome dado em 2008) da Embrapa Informática
Agropecuária em conjunto com a líder do Projeto nesta Unidade de Pesquisa e com
apoio da Assessoria de Inovação Tecnológica (AIT), tem dado prosseguimento ao
processo  de  incubação  de  novas  empresas  com  base  tecnológica.  Assim,  esta
ferramenta poderá auxiliar tanto a Embrapa quanto a sociedade com o surgimento
de novas modalidades de prestação de serviços e geração de empregos, oriundos
de empreendimentos que se utilizem de tecnologias licenciadas pela Empresa.

3.3. Fonte de dados

Para os anos anteriores (2013 e 2014), foram entrevistados 16 usuários, sen-
do 11 no ano de 2013 e 5 em 2014, dos quais 9 participaram de treinamentos e da
confecção de árvores do conhecimento, sendo Editores ou membros da Equipe Edi-
torial – “EE”, 1 é estudante de Engenharia Ambiental – “EA”, 2 são estudantes de
Engenharia Agrícola - “Eag”, 1 participa da equipe de desenvolvimento – “ED” e 3
são empregados da Embrapa Informática Agropecuária (à exceção de Editores ou
membros da Equipe Editorial, todos os usuários são finais, mas esporádicos da tec-
nologia). Em 2015, foram entrevistados editores da Embrapa Solos (CNPS), Embra-
pa Agroindústria de Alimentos (CTAA) e Embrapa Meio Ambiente (duas responderam
os questionários). No ano de 2016 foram entrevistados 2 pesquisadores da Embrapa
Gado de Leite (CNPGL). Em 2017, não foram realizadas entrevistas.

8Recente Projeto que contou com recursos da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, e foi desenvolvido em
parceria com a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – Funcamp, a Universidade Estadual de Campinas –
Unicamp (através da Incamp, que é a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp), a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa (por intermédio do Centro Nacional de Pesquisa Tecnológica em
Informática para Agricultura – CNPTIA), e o Instituto de Inovação (Instituição responsável pela Confecção dos
Estudos  de  Viabilidade  Técnica  e  Econômica  (EVTEs).  Detalhes  em:
http://www2.cnptia.embrapa.br/evte/projeto.html . A Agência de Informação Embrapa foi considerada viável em
termos  técnicos e econômicos  para  gerar  possíveis empresas de base tecnológica.
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Tabela 3.3.1. Número de consultas realizadas por município

Municípios Estado
Produtor
Familiar

Produtor Patronal Outros Total

Pequeno Médio Grande Comercial

Campinas SP

Usuários finais
(EA, Eag,
CNPTIA)

6

ED 1
Bento Gon-
çalves

RS EE 1

Juiz de Fora MG EE 1 + 2

Passo Fundo RS EE 1

Rio de Janei-
ro

RJ EE 3

Teresina PI EE 1
Brasília DF EE 4
Jaguariúna SP 1
Total 19

Em 2016 foram entrevistados 2 pesquisadores da Embrapa Gado de Leite (CNPGL).

Como a Ageitec é um serviço web, onde as árvores podem ser acessadas
tanto  no  âmbito  nacional  como  internacional,  não  se  considera  a  abrangência
somente como o município de origem do entrevistado ou Unidade em que ele está.
Os membros das Equipes Editoriais das Árvores foram entrevistados por telefone,
com exceção dos membros de Brasília - DF; os demais, pessoalmente. Em relação
à Bibliografia consultada, solicita-se verificar o item 10.

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS

4.1. Avaliação dos Impactos

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social ( x ) sim (  ) não.

Considera-se que a metodologia AMBITEC não é adequada para mensurar os
impactos sociais referentes a produtos de gestão do conhecimento baseados em
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), tendo em vista que se torna difícil
aos entrevistados fazer inferências em relação aos aspectos de emprego, renda,
saúde e gestão nas propriedades agrícolas. Não se possuem dados concretos sobre
a  forma  de  utilização  do  conhecimento  disponibilizado  na  Agência  Embrapa  de
Informação Tecnológica. Para o ano de 2014, foram realizados esforços a fim de
incluir a utilização da metodologia Ambitec. O valor encontrado para os coeficientes
de impactos representam a média aritmética dos coeficientes encontrados para este
ano (2016) com as informações apresentadas dos relatórios de 2007 a 2016.Em
2017, não foram realizadas entrevistas.

Apesar disto,  procurou-se fazer  um esforço para captar  as percepções do
usuário dos impactos gerados pelas tecnologias de nossa Unidade. Muitos deles são
indiretos, mas existe uma percepção geral de que sem a TIC não seria possível
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atingirmos um conjunto de potenciais usuários espalhados física e temporalmente;
entretanto,  é  difícil  separar  o  que  se  deve  à  TIC  e  o  que  está  vinculado  ao
conhecimento  agronômico  propriamente  dito,  atrelado  à  Agência  Embrapa  de
Informação Tecnológica. Não existe um “pedaço” divisível, só um conteúdo integrado
e disponibilizado via web (gratuitamente),  em linguagem acessível,  a um público
amplo. Em breve, tendo em vista estas considerações, pretende-se trabalhar com
uma “metodologia complementar” que auxilie a captação de tais impactos indiretos.

Em  2015  as  entrevistas  foram  realizadas  com  os  editores  das  árvores
temáticas Solos Tropicais, Tecnologias de Alimentos e Agricultura e Meio Ambiente,
sendo as  2ª,  6ª  e 7ª  árvores mais  acessadas respectivamente.  Apesar  de estas
árvores estarem com seus conteúdos desatualizados elas representaram 16% do
total  de acesso/visitas neste ano.  Houve várias reclamações sobre a atualização
destes conteúdos devido a problemas na ferramenta. Destas três apenas a Embrapa
Solos e a Embrapa Agroindústria de Alimentos responderam os questionários de
avaliação de impactos sociais, ambientais e avanço do conhecimento.

Em 2016 as entrevistas foram realizadas com pesquisadores da Embrapa
Gado de Leite, sendo a árvore do Agronegócio do Leite a 5ª, uma vez que a árvore é
utilizada  no  cálculo  da  economia  gerada  pela  árvore  do  conhecimento  do
agronegócio do leite, tabela 3.2.2.

4.1.1. Emprego

Tabela 4.1.1.1. Impactos sociais – aspecto emprego

Indicadores

Se apli-
ca

(Sim/Nã
o)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Tipo 3
 (***)

Média
Tipo 4
 (****)

Média
Geral
(*****)

Capacitação Sim 10,00 12,75 6,32 1,89 7,74

Oportunidade de emprego local 
qualificado

Sim 8,60 4,90 3,08 0,25 4,21

Oferta de emprego e condição do 
trabalhador

Sim 6,30 4,45 2,00 0,16 3,23

Qualidade do emprego Sim 4,25 4,15 1,80 0,22 2,61
* Tipo 1 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de 2016. ** Tipo 2
-  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de 2015. *** Tipo 3 -
Coeficientes de impactos apresentados no relatório 2014 (5 entrevistados). **** Tipo 4 - Coeficientes de Impactos apresentados
nos relatórios de 2007, 2008, 2009 e 2013 (11 entrevistados).  *****A média geral é a média aritmética das médias de Tipo 1,
Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4.

Levando  em  consideração  somente  as  Árvores  do  Conhecimento  mais
acessadas, é possível que se correlacione positivamente os índices de emprego nas
respectivas cadeias e o seu grau de aproveitamento da mão de obra, pois a maioria
das Árvores que envolvem produtos deverá disponibilizar as planilhas de custos e
rentabilidade, vinculadas com os coeficientes técnicos de produção. Isso permite um
melhor aproveitamento da mão de obra disponível ao longo do tempo, formalmente
contratada e com todos os direitos trabalhistas. Nesse sentido, quanto ao aspecto
emprego, dos indicadores, o mais evidente é o da capacitação (7,74). Para aqueles
que  permanecem  nos  estabelecimentos  rurais,  uma  possível  capacitação  é  o
aprendizado em cursos de curta duração de informática básica na localidade de
residência.  No  entanto,  muitos  dos  jovens  que  permanecem  nas  pequenas
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propriedades ou prestam serviços às empresas agropecuárias aprendem a lidar com
o computador  durante  o  período  escolar,  em especial  em Escolas  Agrotécnicas,
situadas  próximas  aos  estabelecimentos  agropecuários.  Além  disso,  nos  cursos
técnicos, o aluno tem conhecimento de como utilizar diferentes aplicativos em prol
da  obtenção  de  melhores  resultados  em  termos  produtivos.  Já  quanto  à
oportunidade de emprego local qualificado, há certa percepção de valorizar a origem
local do trabalhador, devido ao conteúdo das Árvores trazerem algumas informações
específicas  que  contribuem para  o  desenvolvimento  local  sustentável,  tendo  um
acréscimo no valor (4,21) em relação ao anteriormente encontrado (2,74). Quanto à
oferta de emprego e condição do trabalhador, o coeficiente verificado (3,23) também
se superou em relação ao encontrado anteriormente (2,20). No entanto, com as 50
árvores sendo acessadas e uma nova análise, este número de emprego pode ser
elevado,  havendo  alteração  na  quantidade  de  empregos  gerados  pela
disponibilização das informações estratégicas. Finalmente, a questão da qualidade
do emprego igualmente se demonstrou mais positiva (2,61) do que o impacto sobre
esta  variável  verificado  anteriormente  (2,06),  podendo  sofrer  futuros  aumentos
significativos  com  informações  que  trazem  benefícios  ao  trabalho,  como
equipamentos individuais de segurança (EPI); este indicador é mais evidente para
os usuários finais  do que para Editores das Árvores,  até porque há aquelas em
construção que lidam com Temas e Ecorregiões,  sem referência à qualidade  do
emprego.

Comentários feitos pelos entrevistados.
 Usuário  1:  acredita  que  a  ferramenta  contribua  para  a  capacitação  dos
empregados, até mesmo os de nível básico, porque qualquer pessoa que “aprenda a
lidar com o mouse” é capaz de obter informações da Árvore  (quanto ao nível de
escolaridade para operar a ferramenta);
 Usuário 2: para utilizar a ferramenta, o trabalhador necessita ter nível técnico
ou superior; apesar da tecnologia ser bem simples, ela ainda não consegue atingir o
trabalhador  braçal  (opinião diferente  do usuário 1,  no que se refere  ao nível  do
indivíduo que vai utilizar a tecnologia);
 Usuário 5: quanto aos impactos sociais, estes são verificados principalmente
junto  ao  pequeno  produtor.  Entretanto,  também  não  são  tão  grandes,  pois  no
Nordeste,  mesmo  Associação  ou  Cooperativa  não  têm muita  noção  da  internet
(observação relevante, mostrando que o acesso da web por agricultores familiares é
muito restrito);
 Usuário 10:  a ferramenta poderá ser usada por pessoas somente de nível
técnico, pois é um ambiente amigável (sobre a facilidade de uso do sistema).
 Usuários de 2015  foram considerados os editores das 3 árvores temáticas
abordas  anteriormente,  informando  sobre  a  dificuldade  de  manter  os  conteúdos
atualizados devido, principalmente, as dificuldades da utilização da ferramenta e de
uma política interna da Embrapa sobre esta tecnologia.
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4.1.2. Renda

Tabela 4.1.2.1. Impactos sociais – aspecto renda

Indicadores Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Tipo 3
 (***)

Média
Tipo 4
 (****)

Média
Geral
(*****)

Geração de Renda do estabe-
lecimento

Sim 11,25 12,75 3,76 3,18 7,74

Diversidade de fonte de renda Sim 7,74 8,00 2,92 0,50 4,79

Valor da propriedade Sim 11,00 12,25 8,50 0,75 8,13
* Tipo 1 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de
2016. ** Tipo 2 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no
ano de 2015. *** Tipo 3 - Coeficientes de impactos apresentados no relatório 2014 (5 entrevistados). **** Tipo 4 -
Coeficientes de Impactos apresentados nos relatórios de 2007, 2008, 2009 e 2013 (11 entrevistados).  *****A
média geral é a média aritmética das médias de Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4.

O indicador  mais  significativo  se  refere  ao  valor  da propriedade (8,13).  O
conhecimento consolidado e disponibilizado pela Ageitec pode afetar positivamente
a  competitividade  de  dado  empreendimento,  proporcionando  investimentos  em
infraestrutura,  respeitando  recursos  naturais  e  humanos  (pelo  melhor
aproveitamento e adoção de técnicas mais adequadas ao ambiente e às pessoas,
minimizando  multas  decorrentes  de  desrespeito),  e  melhorando  os  preços  dos
produtos  obtidos.  Salienta-se  que  o  aumento  de  competitividade,  fruto  destes
subsídios  técnicos,  gera  racionalidade  econômica  e  faz  com  que  aproveitemos
melhor os escassos recursos disponíveis em dado momento.

Quanto a este indicador, seguem os comentários.
 Usuário 2:  quando se trata do valor da propriedade, o entrevistado afirma
não haver relação com a ferramenta e sim com fatores econômicos;
 Usuário  7:  havendo  investimento  em  benfeitorias,  melhora  o  preço  do
produto;
 Usuário 9: ocorre a melhora do preço do produto;  se o produtor  conhece
melhor  o  que  está  produzindo  e  sua  cadeia  produtiva,  ele  teria  condições  de
melhorar o seu preço também;
 Usuário 10: há conformidade com a legislação (o entrevistado ressalta que
as informações contidas na ferramenta influenciam na medida em que o produtor
pode ter acesso às informações com relação à legislação, por exemplo, aplicando
isso em sua propriedade);
 Usuário  11:  observam-se  todos  os  componentes  deste  indicador
(investimento  em  benfeitorias,  conformidade  com  legislação,  conservação  de
recursos naturais e infraestrutura adequada).

Independentemente de não ter sido considerado o acesso das 50 árvores do
conhecimento em operação, percebe-se de antemão, acerca da geração de renda
do estabelecimento  (índice  constatado:  7,74)  naquelas  já  disponibilizadas  e  que
apresentam produtos  de  grande  importância  econômica  (banana,  feijão,  manga,
agronegócio do leite, trigo e cana-de-açúcar), que as informações presentes ajudam
a  garantir  a  segurança  de  renda,  a  estabilidade  quanto  à  produção  (e,
consequentemente, no que se refere à obtenção de recursos financeiros de forma
mais  equilibrada  durante  o  ano),  sendo  que  o  montante  gerado  poderá  ser
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distribuído  no  decorrer  do  ano  de  forma  mais  “democrática”  (por  exemplo,
disponibilizam informações muito úteis para serem aproveitadas pelas cooperativas,
associações  e  instituições  de  extensão  rural,  as  quais,  por  sua  natureza,  ao
aumentarem  seus  proventos,  estendem  os  benefícios  aos  seus
associados/cooperados e assistidos).

Este  foi  um  item  sobre  o  qual  inúmeros  comentários  foram  feitos  pelos
entrevistados.

 Usuário 1: o entrevistado diz que a ferramenta influencia de forma benéfica,
já que o produtor irá obter as informações necessárias em tempo real e sem custo;
 Usuário  2:  a ferramenta influencia  na medida em que a informação gera
maior produtividade; consequentemente, aumento de renda;
 Usuário 3, 6 e 8: este indicador não se aplica;

Usuário 10:  acredita que a ferramenta irá influenciar indiretamente, pois o
produtor  vai  ter  acesso  a  várias  informações  de  como  aperfeiçoar  o  processo
produtivo.

As informações presentes nas diversas Árvores da Ageitec, embora auxiliem
em  alguns  momentos  na  diversificação  dos  produtos  gerados  em  certa  cadeia
produtiva, dizendo o que poderia ser feito (produto in natura, processado, destinado
ao mercado interno ou exportado, etc.), por si só não implicam à mudança do core-
business dos empreendimentos, que passariam de um modelo agrícola para outro,
industrial e/ou comercial, por exemplo. É real a percepção de que as informações
tecnológicas facilitam esta reflexão inicial, pois são de fontes muito confiáveis e a
linguagem  é  bem  direta,  podendo  auxiliar  na  diversificação  da  fonte  de  renda,
resultando em um índice de impacto de 4,79. 

Só dois usuários acreditam que a ferramenta auxilie na diversificação dos
produtos gerados para cinco deles e para os demais (usuários 6 a 10) esta questão
não se aplica.

 Usuário 3: auxilia na diversificação agropecuária no estabelecimento;

 Usuário  11:  auxilia  a  diversificação  nas  dimensões  agropecuária  no
estabelecimento, não agropecuária no estabelecimento e outras atividades fora do
estabelecimento.

4.1.3. Saúde

No que se refere à saúde ambiental e pessoal (índice constatado em 2015:
-1,74 e em 2016 -1,66), 5 dos entrevistados não creem na aplicação deste indicador,
sendo  que poucos deles se manifestaram.  O usuário  1  acredita  que haja  algum
impacto vinculado à melhoria na saúde, mas de forma indireta. Já o usuário 2 acha
que as boas práticas de produção acarretam melhoria da qualidade de vida e do
bem-estar  dos funcionários.  O usuário 10  julga  que haverá  um impacto  indireto,
lembrando  que  dependerá  de  como  o  produtor  usará  a  informação  contida  na
ferramenta. Finalmente,  o usuário 11 crê que os componentes focos de doenças
endêmicas  e  emissão  de  poluentes,  diminuíram  um  pouco,  pelas  informações
disponibilizadas.
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Tabela 4.1.3.1. Impactos sociais – aspecto saúde

Indicadores Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Tipo 3
 (***)

Média
Tipo 4
 (****)

Média
Geral
(*****)

Saúde ambiental e pesso-
al

Sim -1,40 -6,10 0,72 0,16 -1,66

Segurança e saúde ocu-
pacional

Sim -1,25 1,50 0,40 0,15 0,20

Segurança alimentar Sim 14,00 19,50 7,98 0,74 10,56
* Tipo 1 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de
2016. ** Tipo 2 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no
ano de 2015. *** Tipo 3 - Coeficientes de impactos apresentados no relatório 2014 (5 entrevistados). **** Tipo 4 -
Coeficientes de Impactos apresentados nos relatórios de 2007, 2008, 2009 e 2013 (11 entrevistados).  *****A
média geral é a média aritmética das médias de Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4.

Quanto ao indicador segurança e saúde ocupacional (índice encontrado em
2015: 0,68 e 0,20 em 2016), 6 dos entrevistados não acham que este indicadores
seja  aplicável  a  esta  análise  e  somente  um  deles  (usuário  11)  acredita  na
importância dos quesitos periculosidade, agentes químicos, agentes biológicos, para
ocasionar impactos quanto a este indicador.

No que toca à segurança alimentar (índice em 2015: 9,41 e 10,56 em 2016),
13  dos  entrevistados  acreditam na  geração  de  impactos  neste  indicador,  alguns
deles em relação a componentes mais específicos:  enquanto os  usuários 2 e 8
destacam a relevância da qualidade nutricional, os usuários 3 e 7 acham que são
importantes a garantia da produção e a qualidade nutricional, os demais (6, 9, 10 a
16)  atribuem  valor  a  todos  os  componentes,  que  são  a  garantia  da  produção,
quantidade de alimento e sua qualidade nutricional.

Todos  os  indicadores  acima  foram  abordados  de  forma  bastante  tênue,
ressaltando  o  impacto  indireto  do  indicador.  Como  já  relatado  em  comentários
acima,  tudo  dependerá  de  como  será  tratada  a  informação  disponibilizada  ao
produto.  Há  ainda  alguma  ligação  com  a  questão  das  boas  práticas  agrícolas,
vinculadas  ao  aspecto  macro  saúde:  a  Ageitec  disponibiliza  informações  que
possibilitam a produção respeitosa em relação ao ser humano e ao meio ambiente,
sem  descuidar  dos  aspectos  qualitativo  e  quantitativo,  de  forma  sustentável.
Diretamente, não traz informações de como se alimentar melhor, evitar doenças ou
não  se  contaminar,  mas  os  procedimentos  inerentes  à  qualidade  no  processo
produtivo  impõem  tais  ações.  Dentre  os  indicadores  ligados  à  saúde,  o  mais
significativo é o da segurança alimentar, que envolve milhões de pessoas, direta ou
indiretamente (índice: 10,56). Já a “saúde ambiental e pessoal” e a “segurança e
saúde ocupacional”,  têm,  respectivamente,  os  índices  -1,66  e  0,20.  Explica-se:
apesar da importância quanto ao uso adequado dos agroquímicos em todos os três
indicadores, os dois últimos citados são mais evidentes basicamente no âmbito de
“dentro da porteira”, ou seja, dentro das Unidades produtivas ou em seu entorno. A
questão  da  segurança  alimentar  transcende  o  elo  produtivo,  tendo  reflexos  no
processamento,  distribuição  e  no  consumo final.  Em todo  caso,  são  indicadores
atrelados entre si, de forma que quando um é melhorado, outros o são.
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Tabela 4.1.4.1. Impactos sociais – aspecto gestão e administração.

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Tipo 3
 (***)

Média
Tipo 4
 (****)

Média
Geral
(*****)

Dedicação e perfil do respon-
sável

Sim 11,50 9,65 4,42 1,16 6,68

Condição de comercialização Sim 8,35 15,20 3,52 0,13 6,80
Reciclagem de resíduos Sim 6,50 12,00 4,80 2,64 6,49
Relacionamento institucional Sim 9,15 11,00 4,66 0,68 6,37

* Tipo 1 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de
2016. ** Tipo 2 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no
ano de 2015. *** Tipo 3 - Coeficientes de impactos apresentados no relatório 2014 (5 entrevistados). **** Tipo 4 -
Coeficientes de Impactos apresentados nos relatórios de 2007, 2008, 2009 e 2013 (11 entrevistados).  *****A
média geral é a média aritmética das médias de Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4.

Os conteúdos das Árvores que versam sobre cadeias produtivas contêm itens
que contemplam com alguma profundidade a questão do mercado, com dados sobre
a  condição  de  comercialização  dos  produtos  e  possibilitam  o  planejamento
formal/empresarial da propriedade, pois fornecem cálculos de custos e rentabilidade
no  campo.  Em relação  ao  relacionamento  institucional,  trazem informações  que
facilitam  a  assistência  técnica  e  práticas  de  associativismo.  A  condição  de
comercialização (o maior índice, de 6,48), por sua vez, está fortemente atrelada às
“boas práticas” referentes ao compromisso com a qualidade do produto, uma vez
que  as  informações  fornecidas  pelas  árvores  fomentam  um melhor  cuidado  na
produção e manejo dos produtos agrícolas. Outra preocupação intrínseca do gestor
de uma propriedade  é maximizar  os seus proventos,  administrando melhor  seus
recursos  humanos  e  materiais,  e  o  fator  tempo,  promovendo  um  planejamento
quanto ao nível de dedicação e perfil do responsável (6,68). Em suma, o aspecto
gestão e administração vinculam-se fortemente à questão da sustentabilidade do
empreendimento  em termos  socioeconômicos  e  ambientais,  sem  o  que  não  se
justifica a adoção de tantas técnicas e procedimentos burocráticos.

Foram coletados diversos depoimentos que corroboram com tais afirmações,
neste sentido. Quanto ao indicador dedicação e perfil do responsável, para quatro
entrevistados (7, 8, 9 e 10), o mesmo não se aplica a esta análise; para 3 deles (3, 6
e 11) o componente capacitação à atividade é relevante, somete para 1 deles (11)
ocorre  alteração  na  permanência  na  propriedade  (diminuição,  no  caso),  ocorreu
influência na participação da família (3 e 11) entre pequena a razoável, 2 referências
ao uso de sistema contábil e modelo formal de planejamento (3 e 11) e somente 1
manifestação sobre a relevância do sistema de certificação (11).

No que se refere ao indicador condição de comercialização (6,28), somente
o  usuário 11 destacou a sua importância, com aumento nos componentes venda
direta/antecipada/cooperada,  processamento  local,  armazenamento  local  e
cooperação com outros produtores locais.

Quanto à reciclagem de resíduos (6,48), 6 entrevistados (1, 2, 7, 9, 10 e 11)
concordaram sobre a sua relevância. O  usuário 1 afirma, entretanto, que tudo irá
depender da decisão do produtor de colocar em prática as informações que obteve
com o uso da ferramenta. Já para o usuário 2, o produtor terá acesso à informação
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de como tratar os resíduos e de como isso é importante. E para os usuários 9 e 10,
a  ferramenta  disponibiliza  todo  o  processo  que  deve  ser  realizado.  Três
entrevistados (3, 6 e 8) não acham que este indicador é aplicável a esta análise.

Referente ao relacionamento institucional (5,45), 5 dos entrevistados (3, 6,
7, 8, 9, e 2 de 2015) acreditam que nenhum dos componentes deste indicador se
aplica  nesta  análise,  sendo  que  para  2  deles  (10  e  11),  têm  importância  os
componentes utilização de assistência técnica e cooperativismo/associativismo.

Comparadas à análise utilizada para os anos de 2007 a 2016, verificou-se um
aumento generalizado em todos os indicadores, que eram em 2015 de: dedicação e
perfil do responsável – 5,08;  condição de comercialização – 6,28;  reciclagem
de resíduos – 6,48; e relacionamento institucional – 5,45. Isso é provavelmente
fruto, dentre outros fatores, do avanço de usuários usando, por meio de palavras
chaves, o Google e outras ferramentas de busca, bem como o aumento de inserção
de publicações da Embrapa em suas outras bases de dados. O maior acréscimo é
visto  para o  indicador  relacionamento institucional,  pois  anteriormente,  poucos
entrevistados sentiam existir impactos relevantes neste quesito, o que não foi visto
nas entrevistas realizadas para 2014 e 2016.

4.2. Análise dos Resultados

Tabela 4.2.1. Impactos Gerais

Média Tipo
1 (*)

Média Tipo
2 (**)

Média Tipo
3

 (***)

Média Tipo
4

 (****)

Média Geral
(*****)

7,76 8,98 4,20 0,90 5,46
* Tipo 1 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de
2016. ** Tipo 2 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no
ano de 2015. *** Tipo 3 - Coeficientes de impactos apresentados no relatório 2014 (5 entrevistados). **** Tipo 4 -
Coeficientes de Impactos apresentados nos relatórios de 2007, 2008, 2009 e 2013 (11 entrevistados).  *****A
média geral é a média aritmética das médias de Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4.

A média geral para o ano de 2016 é de 5,46, que é maior do que a média
geral  para  os  anos  de  2007  a  2015  (4,69),  decorrência  provavelmente  de
estabilização do sistema e aumento da confiabilidade na utilização do mesmo para
tomadas de  decisão.  Como os  tipos  1  e  2  deste  ano diferem daqueles  do  ano
anterior, torna-se difícil compará-los entre si.

A média Tipo 1 (2016) foi de 7,76. Já a média Tipo 2 (2014) foi de 8,98, que é
maior  do  que  a  média  geral  para  os  anos  de  2007  a  2013  (0,90),  decorrência
provavelmente de estabilização do sistema e aumento da confiabilidade na utilização
do  mesmo  para  tomadas  de  decisão.  Como  os  tipos  1  e  2  deste  ano  diferem
daqueles do ano anterior, torna-se difícil compará-los entre si.

Comentando  de  forma  agregada  os  resultados,  temos  as  seguintes
considerações:

a) No que  se  refere  ao  aspecto emprego,  é  mais  significativo  o  indicador
capacitação (7,74) porque se refere aos treinamentos a que se submeteriam os
residentes do estabelecimento (principalmente, noções básicas de informática e de
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internet).  Os  vinculados  mais  diretamente  aos  empregos  gerados,  sua  oferta  e
qualidade, e a condição do trabalhador, foram mais discretos, pois de forma direta,
não dá para se inferir  que a utilização desta tecnologia gerou mais empregos e
melhorou nitidamente a qualidade dos mesmos, ainda que auxilie discretamente na
divulgação de informações úteis tanto ao empregado como para a empresa;

b) Quanto aos aspectos renda e gestão e administração, chamam a atenção
indicadores  vinculados  à  viabilidade  econômica  da  propriedade  (valor  da
propriedade), a competitividade (dedicação e perfil do responsável) e a melhora
no local de trabalho (relacionamento institucional), garantindo que o proprietário
agricultor  e  os  seus  empregados permaneçam ao  longo  do  tempo nas  mesmas
localidades e, se possível, progridam e colaborem com o desenvolvimento local. A
Ageitec possui  informações que, se devidamente empregadas, podem auxiliar na
competitividade e na sustentabilidade do empreendimento agropecuário;

c) Quanto ao aspecto saúde, o que deveria ser mais evidente é que com a
observância das boas práticas junto a certa cadeia produtiva, melhores seriam as
condições de trabalho, minimizando exposição a agentes prejudiciais e auxiliando na
produção de alimentos de qualidade sanitária superior (segurança alimentar), em
quantidade considerável. 

Como verificamos em avaliações de impactos anteriores, analisar um produto
da TIC com a metodologia atual não é uma tarefa fácil, os impactos são indiretos.
Contudo, as impressões quanto a alguns aspectos sociais permitem concluir que,
sem esta ferramenta, o impacto social verificado seria ainda menor9.

4.3. Impactos sobre o Emprego

Para a análise de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, subsidiada por novas
informações e tendo em vista a consolidação da ferramenta e o surgimento de novas
Árvores, mudar-se-á de foco quanto à geração de empregos, que anteriormente era
o aparecimento de algumas vagas pontuais no mercado de trabalho, decorrentes do
aprendizado,  capacitação  e  evolução  do  Projeto  Ageitec  e  suas  ferramentas
informacionais.

A criação de empregos em si, porventura, decorre indiretamente, ou seja, do
aumento de eficiência  e melhor  gerenciamento do empreendimento,  preservando
vagas ou gerando novas oportunidades de trabalho a partir das informações obtidas
na Agência Embrapa de Informação Tecnológica. Outro aspecto a considerar que
quanto mais se acessa a Ageitec mais pessoas estão envolvidas na sua utilização e
como  resultado  mais  emprego.  Quase  todas  as  Árvores  lidam  com  cadeias
9Interessante também comparar com as expectativas e opiniões da líder do Projeto, feitas na avaliação anterior:
“no que se refere à capacitação dos usuários, há diferentes formas de navegabilidade para atingir todas as
classes,  com linguagem objetiva,  clara,  informal  e  direta.  O impacto  é  para  todos os  tipos  de  trabalhador:
temporário, permanente, familiar, etc. Quanto a empregos gerados, é possível somente uma expectativa, mas
não possuímos conhecimentos nem tecnologia para quantificá-los. Além disso, pode contribuir para melhorar as
características do emprego (pois a Agência incorpora questões de legislação e respeito às leis e, com isso,
possibilita  a  conscientização  do  usuário),  melhoria  da  renda  (através  do  uso  correto  das  informações
disponibilizadas  democraticamente)  e  quanto à  segurança  alimentar  (contribui  com os  aspectos  através  do
programa PAS de segurança alimentar). Pode auxiliar também no que se refere à comercialização e reciclagem
de resíduos, desde que as informações disponibilizadas sejam usadas”. Assim, embora várias destas opiniões
venham ao encontro de nossas considerações, preferiu-se mantê-las em outra categoria da análise, para evitar
quaisquer influências nas avaliações feitas pela Equipe.
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produtivas  de  importância  econômica,  social  e  ambiental,  as  quais  movimentam
milhões de empregos. Seus conteúdos trazem informações que permitem inúmeras
tomadas de decisão, em especial as de caráter econômico e as planilhas de custos
de  produção  (algumas  dinâmicas),  que  permitem  melhor  acompanhamento  dos
coeficientes técnicos e de suas quantidades, incluindo aí os recursos humanos.

Como já visto em itens anteriores (principalmente, nos impactos econômicos),
retirando-se  as  visitas  ao  Catálogo  de  Produtos  e  Serviços,  foram  constatadas
68.473  visitas/Árvore  da  Ageitec  (são  10  Árvores).  Se  levarmos  em conta  as  6
Árvores  de  importância  comercial  e  com  a  suposição  de  que  todas  elas  são
igualmente  visitadas  (embora  a  Árvore  da  cana-de-açúcar,  pela  sua  grande
divulgação  na  mídia  –  inclusive  televisiva  –  e  sua  importância  econômica,
certamente  conte  com  acesso  considerável),  teremos  cerca  de  410.838  visitas
conjuntas.  Com as  suposições  muito  conservadoras  de  apenas 5% de  usuários
tomadores de decisão econômica (diferentes entre si) e atribuindo somente 2,674%10

destas  decisões  a  mudanças  que  implicaram na  formalização  de  1  emprego  no
estabelecimento,  temos  cerca  de  550  novos  empregos  gerados  em 2012.  Além
disso,  foi  levada  em  consideração  a  Árvore  do  agronegócio  do  leite,  em  2012
realizando  outro  cálculo:  no caso específico  da Árvore do Agronegócio  do Leite,
levando-se em conta um aumento da demanda final de R$ 222.184,21, conforme
cálculo feito no item 3.2 de impactos econômicos e sabendo-se que – de acordo
com  esta  fonte  –  a  cada  R$  5.080,78,  um  emprego  permanente  é  gerado  na
economia, tem-se que foram gerados 43,73 novos empregos. Arredondando-se os
valores  obtidos  para  números  inteiros  (43,74  somados  a  549,49  empregos),
encontramos o valor de 593 novos empregos gerados em 2012.

Por  outro  lado,  em 2013 a  metodologia  foi  alterada,  dando  importância  a
todas  as  árvores  e  não  somente  àquelas  de  interesse  comercial.  Assim,
considerando que foram realizadas 1.155.620 visitas (acessos) às 48 árvores do
conhecimento, não somente às dez mais acessadas, a média foi de 24.975 visitas
por  árvores  onde  5% deste  valor,  como  já  citados,  são  usuários  tomadores  de
decisão, a geração de emprego chega a 1.203,77, arredondando-se são 1.204 (mil,
duzentos  e quatro)  empregos novos gerados.  Já para 2014,  utilizando a mesma
metodologia de 2013, foram realizadas 1.378.200 visitas, representando uma média
de  27.564  visitas  por  árvore  (50  árvores),  onde  5%  deste  valor  são  usuários
tomadores  de  decisão  na  geração  de  um  novo  emprego,  representando  1.378
empregos gerados, aproximadamente. 

Em 2015, permanecendo a metodologia dos anos anteriores, foram realizadas
1.572.220  visitas,  representando  uma  média  de  31.444  visitas  por  árvores  (50
árvores), onde 5% deste valor são usuários tomadores de decisão na geração de um
novo  emprego,  representando  1.572  empregos  gerados,  aproximadamente.  Em
2016  foram realizadas  2.296.659  visitas,  com  uma  média  de  45.933  visitas  por
árvore (50 árvores), onde de novo 5% desses acessos são realizados por tomadores
de decisão na geração de um novo emprego, representando 2.297 novos empregos,
no ano de 2016, aproximadamente. Já em 2017, tiveram 2.169.952 acessos, em
média 43.399 visitas por árvore, considerando um total de 50 árvores, resultando na
geração de 2.170 novos empregos.

10Média de 4 usuários somente, no que se refere às decisões que envolvem emprego. Apenas para referência
mínima.
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Tabela 4.3.1. Número de empregos gerados

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de empregos gera-
dos ao longo da cadeia:

593 1.204 1.378 1.572 2.297 2.170

Vale  lembra  e  conforme citado no início  do relatório,  que de acordo  com
informações  da  Embrapa  Informação  Tecnológica,  estão  envolvidos,
aproximadamente,  96  (noventa  e  seis)  empregados  da  Embrapa,  somente  na
editoração  das  árvores  do  conhecimento,  considerando  que  cada  um  venha
disponibilizar um percentual de 10% do seu tempo de trabalho ao ano para manter
atualizadas as informações e fazer novas modificações que sejam necessárias. 

4.4. Fonte de dados

Tabela 4.4.1. Número de consultas realizadas por município

Municípios Estado
Produtor
Familiar

Produtor Patronal Outros Total

Pequeno Médio Grande Comercial

Campinas SP

Usuários finais
(EA, Eag,
CNPTIA)

6

ED 1
Bento Gon-
çalves

RS EE 1

Juiz de Fora MG EE 1 + 2
Passo Fun-
do

RS EE 1

Rio de Ja-
neiro

RJ EE 3

Teresina PI EE 1
Brasília DF EE 4
Jaguariúna SP 1
Total 19

Em 2016 foram entrevistados 2 pesquisadores da Embrapa Gado de Leite (CNPGL).

Para esta tecnologia, foram entrevistados 19 usuários, sendo 11 no ano de
2013, 5  em 2014 e 3 em 2015,  dos quais  9  participaram de treinamentos  e  da
confecção  de  árvores  do conhecimento,  sendo  Editores  ou  membros  da  Equipe
Editorial – “EE”, 1 é estudante de Engenharia Ambiental – “EA”, 2 são estudantes de
Engenharia Agrícola - “Eag”, 1 participa da equipe de desenvolvimento – “ED” e 3
são empregados da Embrapa Informática Agropecuária (à exceção de Editores ou
membros  da Equipe Editorial,  todos  os usuários  são finais,  mas esporádicos  da
tecnologia).  Já para 2016 foram entrevistados 2 pesquisadores da Embrapa Gado
de Leite (CNPGL). Em 2017, não foram realizadas entrevistas.

Como  as  árvores  têm  âmbito  nacional,  não  se  considera  a  abrangência
somente como o município de origem do entrevistado ou Unidade em que ele está.
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Os membros das Equipes Editores das Árvores foram entrevistados por telefone e
pessoalmente (Brasília – DF); os demais, pessoalmente. Em relação à Bibliografia
consultada, solicita-se verificar o item 10.

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

5.1. Avaliação dos impactos ambientais

A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC ( x ) sim (  ) não.

Considera-se que a metodologia AMBITEC não é adequada para mensurar os
impactos ambientais relacionados a produtos de gestão do conhecimento baseados
em  TIC  (Tecnologia  de  Informação  e  Comunicação).  É  difícil  os  entrevistados
fazerem inferências em relação a questões ambientais nas propriedades agrícolas,
já que não há certeza sobre a forma de utilização do conhecimento disponibilizado
na Agência de Informação.

Muitos impactos previstos são indiretos, mas existe uma percepção geral de
que sem a TIC não seria possível atingirmos um conjunto de potenciais usuários
espalhados física e temporalmente; por outro lado, é complicado separar o que se
deve à TIC e o que está vinculado ao conhecimento agronômico propriamente dito,
atrelado à Agência Embrapa de Informação Tecnológica. Não existe um “pedaço”
divisível, mas um conteúdo integrado e disponibilizado via web. Em breve, tendo em
vista  estas  considerações,  pretende-se  trabalhar  com  uma  “metodologia
complementar” que auxilie a captação de tais impactos indiretos.

5.1.1. Alcance da Tecnologia

Sobre o alcance da tecnologia, pode-se dizer que transcende as fronteiras
nacionais, em caso de possibilidade de acesso via web. Um exemplo disso dentro
da Empresa é o lançamento do Catálogo de Produtos e Serviços da Embrapa11 em
inglês  e  espanhol  ao  final  de  2008,  usando  o  mesmo  Gestor  de  Conteúdo  da
Ageitec. Outro exemplo pode ser observado nas Figuras 4a e 4b citadas no início
deste relatório, incluída a sua abrangência geográfica pela primeira vez em 2013,
depois 2014, 2015, 2016 e atualizada neste ano para os dados de visitas de 2017.
Observe-se que a cor azul da Figura indica o número de acessos, sendo que quanto
mais escura esta cor mais acessos existem, mostrando a predominância do Brasil,
que  além  de  ser  o  país  de  origem  da  tecnologia,  tem  no  agronegócio,  e
principalmente no negócio da cana–de-açúcar, uma de suas principais atividades
econômicas. 

É notório que o agronegócio brasileiro é bastante competitivo e admirado em
todo o mundo,  bem como a evidencia de sua participação no PIB e na Balança
Comercial  brasileira.  Porém,  também, é  sabido que as preocupações ambientais
decorrentes do aquecimento global e uso de combustíveis alternativos aos fósseis,
ganham as páginas de jornal, redes de televisão e de sites da internet com grande
repercussão política e econômica junto aos governos dos países mais influentes.
Fora  os  fatos  polêmicos  (por  exemplo,  dados  recentes  sobre  a  devastação  da
Amazônia),  a  questão  ambiental  ganha  contornos  significativos  em  um  país  de

11http://www.catalogosnt.cnptia.embrapa.br/catalogo20/catalogue_of_products_and_services/Abertura.html
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dimensões continentais,  como o Brasil,  com florestas  que  ainda  ocupam grande
parte de seu território. A Embrapa é uma das principais fontes de informação sobre o
meio ambiente e o agronegócio e ao que tudo indica com o conteúdo de alguns
Portais traduzido para o inglês e espanhol (caso da página da Embrapa Sede), este
acesso será amplificado. Uma possível fonte de informações em outro(s) idioma(s)
poderá ser a Agência Embrapa de Informação Tecnológica - Ageitec.

Nacionalmente, devido à excelente reputação que a Embrapa goza junto à
sociedade,  um espaço que  destine  informações em linguagem mais acessível  e
conteúdo técnico já consolidado e gratuito é bastante convidativo.

Conforme  já  descrito  no  item  anterior  sobre  Impactos  Econômicos,  foram
constatadas,  entre os meses de março de 2008 e fevereiro de 2009 (12 meses)
aproximadamente 753.774 visitas às árvores da Embrapa Agência de Informação
Tecnológica, usando anteriormente informações também do Catálogo de Produtos e
Serviços. Em 2010, infere-se cerca de 800.000 visitas. Em 2013, 1.155.620 visitas,
também  em  2013,  foram  concluídas  algumas  ações  de  criação  de  novas
funcionalidades, como a possibilidade de isolar as visitas espacial e temporalmente
por Árvore, as quais estão permitindo verificar qual é a sua contribuição isolada e
agregada para a disseminação do conhecimento estratégico no agronegócio e no
meio ambiente. Em 2014 foram observadas 1.378.200 visitas, em 2015, 1.572.220,
em 2016, 2.296.659 e em 2017, 2.169.952 visitas. Sendo que em 2017, a exemplo
das Figuras 4a e 4b, citadas anteriormente (agregada) mostra além da abrangência
os  países  que  mais  utilizam estas  informações  o  número  de  acessos.  Deve-se
destacar que a  árvore da cana-de-açúcar continua sendo a mais acessada ao longo
dos anos de análise conforme Figura 6, com um percentual de 14,31% do total dos
acessos/visitas via web.

Os usuários acadêmicos e demais interessados nessas informações de todo
o  território  nacional  e  internacional  podem  fazer  a  qualquer  hora  do  dia  estes
acessos, subsidiando decisões estratégicas no cotidiano. Assim, a influência poderia
chegar próxima a 100% das áreas agricultáveis e onde existam escolas agrícolas e
métodos de pesquisa agropecuária, mas que deveriam ter acesso obrigatório à web.
Vale destacar que já foram detectados acessos de outros países à Ageitec e como
EUA, Portugal e Espanha conforme já citados nas Figuras 4a e 4b.
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Figura 6. Abrangência geográfica  das visitas da  árvore  da Cana-de-Açúcar  com
310.417 acessos em 2017.

5.1.2. Eficiência Tecnológica

Tabela 5.1.2.1. Eficiência Tecnológica

Indicadores Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Tipo 3
 (***)

Média
Tipo 4
 (****)

Média
Geral
(*****)

Uso de agroquímicos/insumos quími-
cos e ou materiais

Sim -1,50 10,00 4,60 3,50 4,15

Uso de energia Sim -1,90 -3,60 2,58 2,65 -0,07
Uso de recursos naturais Sim -2,95 5,25 9,00 2,82 3,53

* Tipo 1 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de 2016. ** Tipo 2
-  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de 2015. *** Tipo 3 -
Coeficientes de impactos apresentados no relatório 2014 (5 entrevistados). **** Tipo 4 - Coeficientes de Impactos apresentados
nos relatórios de 2007, 2008, 2009 e 2013 (11 entrevistados).  *****A média geral é a média aritmética das médias de Tipo 1,
Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4.

Comparativamente, houve queda apenas no indicador do uso de energia (-
0,07 em 2016, 0,54 em 2015 e 2,62 em 2014) em relação ao ano anterior. Para os
demais  indicadores,  os  coeficientes  também  sofreram  decréscimos:  uso  de
agroquímicos/insumos químicos e/ou materiais – 4,15 (6,03 em 2015), e uso de
recursos naturais – 3,53 (5,69 em 2015). Os aumentos destes dois indicadores vão
de encontro à maior evidência do compromisso ambiental no conteúdo das Árvores
do que a questão social. Fala-se cada vez mais em “sustentabilidade” com foco no
ambiental do que o compromisso social, que caminha um passo atrás, sob opiniões
enviesadas.  Em  entrevista  feita  com  usuários  do  Sistema  Agritempo  para  a
confecção deste relatório, há três anos, uma usuária daquela tecnologia enxergava
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fortemente o impacto social como “negativo, ligado aos sem-terra”, mas não era tão
enfática em relação ao meio ambiente. Cuidar do mundo em época de aquecimento
global é mais palatável e conta mais, mesmo quando os usuários são críticos.

Com poucas  exceções,  a  Ageitec,  como  um todo,  costumou  destacar  os
cuidados a serem tomados com o meio ambiente: a utilização de agroquímicos e de
recursos naturais tiveram valores razoáveis, atingindo, respectivamente, os valores
de  4,15  e  3,53,  seguidas  pela  questão  da  energia  (-0,07),  que  não  é  mais
significativa  para a categoria  da tecnologia (TIC),  não sendo vinculada de forma
direta ao uso de combustíveis fósseis: há ainda algum vínculo indireto (conteúdo
disponibilizado) sobre a biomassa. Além do mais, os hardwares tornam-se cada
vez  menores  e  velozes,  com  melhor  aproveitamento  da  energia  elétrica  e
ocasionando  menores  impactos  decorrentes  da  diminuição  desta  demanda,  em
termos de uso de materiais e recursos naturais, além da geração de resíduos. O
custo/benefício é claro: segundo Anderson apud Teixeira (2008), o custo de guardar
ou  transmitir  1  kilobyte  de  dados  é  tão  baixo  que  nem é  medido.  Em 2014,  o
indicador eficiência tecnológica foi o que teve uma avaliação mais significativa dos
indicadores, dentre os diferentes aspectos avaliados. O mesmo ocorreu em 2015.

No que se refere aos comentários sobre a importância dos indicadores, uso
de  agroquímicos,  insumos  químicos  e/ou  materiais;  uso  de  energia  e  uso  de
recursos naturais, o tipo de resposta foi idêntico para todos eles: 6 (entrevistados 1,
2, 7,  9,  10 e 11)  se manifestaram de forma positiva, para 2 deles (6 e 8)  estes
indicadores não se aplicam, para 1 (3), não é possível mensurar e 2 deles não se
manifestaram (4 e  5).  O  entrevistado 1 completa,  no que se refere  ao uso  de
agroquímicos,  insumos  ou  materiais,  que  o  efeito  sobre  o  meio  ambiente  irá
depender da decisão do produtor de colocar em prática as informações que obteve
com o uso da ferramenta.

5.1.3. Conservação Ambiental

Tabela 5.1.3.1.Conservação Ambiental para AMBITEC Agro

Indicadores Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Tipo 3
 (***)

Média
Tipo 4
 (****)

Média
Geral
(*****)

Atmosfera Sim 0,60 0,25 2,06 0,25 0,79

Capacidade Pro-
dutiva do Solo

Sim 4,50 7,50 5,50 2,73 5,06

Água Sim -1,10 3,00 0,80 0,28 0,75
Biodiversidade Sim 1,70 4,00 0,20 0,70 1,65

* Tipo 1 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de 2016. ** Tipo 2
-  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de 2015. *** Tipo 3 -
Coeficientes de impactos apresentados no relatório 2014 (5 entrevistados). **** Tipo 4 - Coeficientes de Impactos apresentados
nos relatórios de 2007, 2008, 2009 e 2013 (11 entrevistados).  *****A média geral é a média aritmética das médias de Tipo 1,
Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4.

Comparando o ano de 2016 ao de 2015 verifica-se um aumento no indicador
Atmosfera, com 0,79 para 2016 contra 0,25 de 2015. Já para os demais indicadores
se observou queda nos valores da Capacidade Produtiva do Solo – (5,06 em 2016
contra  7,50  de  2015),  Água –  (0,75  em  2016  contra  3,00  de  2015),  e
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Biodiversidade – (1,65 em 2016 contra 4,00 de 2015),  demonstrando assim, que
após ajustes de expectativas em relação ao lançamento, ocorreu à estabilização no
impacto da maioria dos indicadores.

Os  conteúdos  da  tecnologia  Agência  Embrapa  de  Informação  Tecnológica
(Ageitec) podem auxiliar, indiretamente, no aspecto Conservação Ambiental, no que
se refere à poluição atmosférica (0,79), capacidade produtiva do solo (recebeu 5,06,
pois é o substrato das plantas e a base da produtividade agropecuária), água (0,75)
e biodiversidade (1,65). Impactos positivos seriam verificados quanto à conservação
ambiental, principalmente utilizando as Árvores do Conhecimento de Agricultura e
Meio Ambiente e Bioma Cerrado, como referência. Pode-se considerar também a
Árvore do Conhecimento Bioma Caatinga, Manejo Florestal, Espécies Arbóreas da
Amazônia, Sistema de Plantio Direto, Solos Tropicais, entre outras já publicadas.

No que se refere à conservação atmosférica, somente 4 dos entrevistados (1,
2, 10 e 11) acreditam que este indicador se aplique, sendo que 1 deles (11) acha
que há influência de 2 componentes deste indicador, que são gases de efeito estufa
e fumaça.

Para o indicador capacidade produtiva do solo, 6 entrevistados (1, 2, 3, 7, 10
e 11) acham que ele seja relevante; 3 deles (3, 7 e 11) acreditam que todos os
componentes  (erosão,  perda  de  matéria  orgânica,  perda  de  nutrientes  e
compactação) têm influência neste indicador.

Sobre  a  qualidade  da  água,  para 5  entrevistados  (1,  2,  7,  10  e  11)  este
indicador é importante, e 2 deles (7 e 11) apontam o assoreamento/sedimentação
como componentes importantes.

Finalmente, quanto ao indicador biodiversidade, para 7 deles (1, 2, 3, 7, 9, 10
e  11),  este  indicador  é  relevante,  sendo  que  os  componentes  fauna,  flora  e
vegetação nativa têm influência para o impacto (3, 7 e 11).

Trata-se,  assim,  do  conteúdo  “educativo”  da  Ageitec,  principalmente  para
jovens, mais abertos à adoção de novos paradigmas de comportamento em relação
à  Natureza.  Estes  impactos  são  conhecidos  e  até  evidentes.  Neste  aspecto,
assuntos bastante atuais, como o aquecimento global, o uso de biocombustíveis e a
devastação  das  florestas  brasileiras,  embora  se  encaixem  perfeitamente,  serão
abordados  de  forma  mais  direta  no  aspecto/indicador  seguinte:  recuperação
ambiental, pela característica humana em adotar atitudes mais firmes e respeitosas
com  o  ambiente  quando  a  situação  já  está  bem  agravada  e  há  riscos  para  a
sobrevivência.  O  que  ocorre  é  que,  se  houvesse  mais  preocupação  com  este
aspecto, provavelmente, não seria preciso dar muita atenção à recuperação.

Já quanto aos impactos diretos gerados pela Tecnologia de Informação (mas,
não pela tecnologia Ageitec em específico), devem ser feitas algumas considerações
mais  amplas.  Segundo  estudo  encomendado  pela  Intel,  e  noticiado  no  site
Globo.com (GLOBO, 2009), o Brasil se tornou o terceiro mercado de computadores
do mundo em 2009, superando o Japão, apesar da crise mundial e da instabilidade
do dólar. Tal pesquisa tem como objetivo avaliar as principais tendências quanto à
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penetração de computadores, internet e hábitos de compra dos consumidores da
América Latina.

O dado preocupante que decorre disso é o destino deste material todo após o
fim de sua vida útil. Tendo em vista a questão ambiental e a crise financeira mundial
surge  à  necessidade  das  empresas  de  tecnologia  se  preocupar  com  o  meio
ambiente e tomar atitudes sustentáveis. Com este objetivo, surge a TI Verde para
reduzir os resíduos gerados pela TI, bem como equacionar o consumo crescente de
energia  nos  data  centers.  Segundo  o  site  Itweb  (HOOVER,  2009),  grandes
empresas já começaram a fazer uso da TI Verde com o intuito de diminuir os gastos
com energia. É o caso da Microsoft e Google que vêm gastando bilhões de dólares
na construção de novos data centers, geralmente perto de suas fontes de energia, e
ao  mesmo tempo investindo  pesado em novas  tecnologias  e  processos  que  os
façam mais eficientes em termos de energia. Atitudes simples como usar os dois
lados da folha na hora da impressão,  evitar  impressões duplicadas,  proteção de
telas nos computadores ou até mesmo desligar o monitor quando for passar algum
tempo sem usá-lo, podem ser chamadas de atitudes verdes.

Outra grande preocupação atualmente é o lixo gerado pela TI.  A Forrester
Research  evidencia  que,  até  o  início  de 2013,  40% das  empresas  deveriam ter
algum tipo de programa de reciclagem de hardware. Porém, isso não é suficiente
quando se têm milhões de computadores e telefones celulares finalizando seu ciclo
de vida todos os anos.

Diante dessas afirmações, não podemos desprezar a questão da TI Verde e
seus preceitos, mesmo que não tenhamos indicadores precisos para avaliá-la, no
momento.

Tabela 5.1.3.2. Conservação Ambiental para AMBITEC Agroindústria

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média
Tipo 2 (**)

Média
Geral

Atmosfera Não
Geração de resíduos sólidos Não
Água Não

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

Não  significa,  assim,  que  não  será  aplicada;  somente,  não  está  sendo
utilizada agora.

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 patronal (médio e grande, comercial)
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Atualmente,  há  4  Árvores  lançadas  com  conteúdo  vinculado  à  produção
animal:  Agronegócio  do  Leite,  Reprodução  Animal,  Suínos  e  Frango  de  Corte,
porém, dentre os entrevistados, não havia nenhum que tivesse envolvimento direto
com este assunto. Não significa, assim, que não se aplicariam; só não puderam ser
avaliadas nesse momento e, por margem de segurança, ainda não foram relatados
impactos neste quesito.  Por outro lado, em 2015 foram feitas entrevistas com os
técnicos responsáveis pelos conteúdos da árvore Tecnologia de Alimentos, que leva
em consideração a questão agroindústria, porém, as informações foram inseridas
nas tabelas referentes à agricultura.

5.1.4. Recuperação Ambiental

Tabela 5.1.4.1. Recuperação Ambiental

Indicadores Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Tipo 3
 (***)

Média
Tipo 4
 (****)

Média
Geral
(*****)

Recuperação am-
biental

Sim 7,7 1,8 4,76 0,53 3,70

* Tipo 1 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de 2016. ** Tipo 2
-  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de 2015. *** Tipo 3 -
Coeficientes de impactos apresentados no relatório 2014 (5 entrevistados). **** Tipo 4 - Coeficientes de Impactos apresentados
nos relatórios de 2007, 2008, 2009 e 2013 (11 entrevistados).  *****A média geral é a média aritmética das médias de Tipo 1,
Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4.

A questão  de  maior  abrangência  de  todas,  no  âmbito  de  atividades  da
Embrapa,  é  o  aquecimento  global.  De  acordo  com Freire  (2008),  o  ministro  da
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (Mapa),  Reinhold  Stephanes,  durante  a
divulgação  do  estudo  das  Projeções  do  Agronegócio  Mundial  e  do  Brasil,  de
2006/2007 a 2017/2018, em janeiro de 2008, destacou o trabalho realizado pela
Embrapa que, em 2007, desenvolveu várias ações estratégicas como a contratação
de pesquisadores para área de Mudanças Climáticas e a criação de uma plataforma
de  pesquisa  e  desenvolvimento.  A ideia  dessa  plataforma é  coordenar  o  que  a
Embrapa realiza nessa área e orientar ações para os segmentos em que a Empresa
deve  atuar  continuamente,  considerando  a  diversidade  do  território  nacional.  O
Ministro afirmou que “um dos fatores que tem ocasionado a crescente demanda pela
produção agrícola são as mudanças climáticas”.

Recentemente,  foi  realizado  um  estudo  pela  Embrapa  Informática
Agropecuária, em parceria com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas
Aplicadas  à  Agricultura  -  Cepagri,  da  Universidade  Estadual  de  Campinas  –
Unicamp,  apontando os  efeitos drásticos que poderão ocorrer  sobre a  produção
agrícola brasileira até 2020. Quer dizer, a Embrapa desempenha papel importante
no que toca à Pesquisa e à conscientização da população (especialmente, por sua
referência internacional, como formadora de opinião) e suas informações têm grande
crédito.

Sobre os biocombustíveis, diversas Árvores contribuem para este tema, como
no caso da que aborda a extração dos biocombustíveis a partir da Cana-de-Açúcar:
açúcar e álcool. Desde 2012, está publicada também a Árvore do Conhecimento da
Agroenergia. De acordo com Hanashiro et al., (2007) relatam que inúmeros impactos
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socioeconômicos  estão  previstos  para  esta  tecnologia,  com  o  acesso  a  estas
informações  estratégicas  pela  cadeia  produtiva  da  cana-de-açúcar.  Embora  não
contemplados por estes autores neste artigo, impactos ambientais – muitos deles,
negativos – são altamente relevantes no campo, em plantações de cana-de-açúcar,
devido à sua abrangência espacial, à prática da monocultura e às queimadas. Vian
et al. (2007) relatam que a expansão da lavoura canavieira nas últimas décadas do
século XX tem sido apontada como responsável pela exclusão de outras culturas, e
também pela degradação e quase extinção da vegetação nativa,  avançando por
Áreas de Preservação Permanente, e desrespeitando por completo a exigência de
Áreas de Reserva Legal. O uso de agrotóxicos e de resíduos industriais, como a
vinhaça,  sem  um  efetivo  controle  de  órgãos  públicos  representa  uma  ameaça
potencial ao meio ambiente local e ao homem, mesmo com os avanços obtidos no
uso de técnicas alternativas. Além disso, o uso do fogo como método de preparação
para a colheita é citado como o maior problema pelos atores sociais, em razão dos
inúmeros  danos  que  esta  técnica  provoca  na  saúde  da  população  e  no  meio
ambiente (Vian et al., 2007).

Nesse  sentido,  autores  conscientes  e  críticos  em  relação  aos  impactos
gerados  pela  agroenergia  também participam  da  Equipe  Editorial  da  Árvore  da
Cana-de-Açúcar e de outras, colocando estes assuntos em pauta através da web,
de forma técnica e não politizada. Espera-se de alguma forma que o Projeto Ageitec
contribua  além da  informação  à  sociedade  sobre  os  benefícios  e  malefícios  da
adoção de culturas agroenergéticas em grande escala, mas traga-os à “discussão”
técnica e à ação efetiva no que se refere à conservação e recuperação ambiental. É
algo  ambicioso,  mas  que  permeia  o  bom conceito  que  a  Embrapa  possui  e  a
seriedade das informações veiculadas gratuitamente, em linguagem acessível, sem
conotação política, pela web.

Da mesma forma, a questão do desmatamento, segundo a Revista Planeta
Sustentável (COUTO, 2008), é bastante preocupante, pois na Amazônia, este voltou
a subir após 3 anos de queda. É o que demonstra o relatório no Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, que registrou um aumento de 3,8% entre agosto de 2007 e
julho de 2008. Em outro relatório, feito pelo Pnuma (Programa das Nações Unidas
para  o  Meio  Ambiente),  foram  identificados  três  fatores  que  irão  influenciar  no
desenvolvimento da Amazônia: as políticas públicas, o funcionamento do mercado e
o desenvolvimento de novas tecnologias. Não procurando o aprofundamento nesta
questão, avaliamos que a Embrapa e as informações por ela veiculadas – inclusive
pela  Agência  Embrapa  de  Informação  Tecnológica  -  poderão  auxiliar  no
entendimento  desta  complexa  questão,  sem  viés  ideológico  e/ou  político,  pelo
mesmo objetivo relatado no parágrafo acima.

Todas estas discussões citadas estão fortemente veiculadas através da web,
em textos científicos,  noticiários e  documentários.  Tendo em vista  este  papel da
internet como veículo e formação de opinião, como conclusão deste item, pode-se
destacar  que,  mesmo  de  forma  indireta,  a  Agência  Embrapa  de  Informação
Tecnológica  pode  auxiliar  na  conscientização  quanto  à  recuperação  ambiental,
independente  da  questão  envolvida,  desde  que  a  Empresa  tenha  realizado
pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto em específico e possa divulgá-las.
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5.1.5. Qualidade do Produto

Tabela 5.1.5.1. Qualidade do Produto

Indicadores Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo
1 (*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Tipo 3
 (***)

Média
Tipo 4
 (****)

Média Geral
(*****)

Qualidade do produto Sim 6,40 6,40

* Tipo 1 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de 2016. *****A
média geral é a média aritmética das médias de Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4.

Qualidade  do  Produto  (6,40),  uma  vez  que  o  AGEITEC  possui
informações  específicas  sobre  a  produção  de  diversos  produtos  agrícolas,
contribuindo  assim  para  uma  melhora  nos  processos  produtivos  e
consequentemente uma maior qualidade do Produto.

5.1.6. Capital Social

Tabela 5.1.6.1. Capital Social

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1 (*)

Média
Tipo 2 (**)

Média
Geral

Capital Social
Não

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

Apesar  do  fato  de  não  haver  nenhuma Árvore  já  lançada  que  aborde  a
questão da agroindústria poderemos considerar para futuras análises a  Árvore do
Conhecimento Tecnologia de Alimentos e a Árvore do Conhecimento da Uva,
bem como a  Árvore do Conhecimento da Agroenergia para abordar  questões
sobre processamento de alimentos, produção integrada e biocombustível.

5.1.7. Bem-estar e saúde do animal

Tabela 5.1.7.1. Bem-estar e saúde do animal

Indicadores Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo
1 (*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Tipo 3
 (***)

Média
Tipo 4
 (****)

Média Geral
(*****)

Bem estar Animal sob
Pastejo

Sim 5,20 5,20

Bem estar Animal sob
Confinamento

Sim 5,20 5,20

* Tipo 1 -  Coeficientes de impactos encontrados através das entrevistas (2 entrevistados) realizadas no ano de 2016.
*****A média geral é a média aritmética das médias de Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4.

Outro indicador que se destacou foi o do Bem-estar e saúde do animal sob
confinamento (5,20), com a tecnologia fornecendo ao produtor informações sobre o
manejo adequado do animal para a retirada do leite.
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5.2. Análise dos Resultados

Tabela 5.2.1. Impactos Gerais

Indicado-
res

Se aplica
(Sim/Não)

Média
Tipo 1

(*)

Média
Tipo 2

(**)

Média
Tipo 3
(***) 

Média
Tipo 4
 (****)

Média Ge-
ral (****)

Impacto Ge-
ral

Sim 1,63 3,53 3,68 1,68 2,63

Ocorreu uma pequena queda na média geral do indicador geral de impacto
ambiental em  2016 (2,63) em relação ao ano de 2015 (2,69). Apesar desta queda,
vale  salientar  que  muitos  dos  impactos  previstos  são  indiretos  e  dependem do
aproveitamento  das  informações  disponibilizadas  pela  Ageitec.  Em contrapartida,
alguns dos impactos diretos são altamente positivos, como foi citado por um dos
entrevistados,  que disse:  “o impacto  gerado pela  Ageitec se reflete  na forma de
educação ambiental12, pois mostra que mesmo a agricultura sendo importante, gera
vários impactos negativos ao meio ambiente”. Esta mudança de postura diante das
questões ambientais, com certeza, pode ser bem conduzida por Sistemas como a
Ageitec.

Serão revistos alguns indicadores mais relevantes (alguns deles, diretos): 

a) no que se refere ao aspecto eficiência tecnológica, a ferramenta auxilia,
sobretudo, na orientação e disciplina quanto ao uso indiscriminado de agroquímicos,
respeitando  os  recursos  naturais  e  a  utilização  racional  de  energia  (o  aspecto
eficiência  tecnológica  mostrou  maior  relevância  que  os  demais,  talvez  por  ser
bastante evidente que este canal dá orientações diretas para o uso racional destes
fatores); 

b) no que se refere ao  aspecto conservação ambiental, há várias árvores
confeccionadas, como é o caso da Agricultura e Meio Ambiente, do Bioma Cerrado,
Bioma Caatinga, Manejo Florestal, Sistema de Plantio Direto, Espécies Arbóreas da
Amazônia  e  outras;  todos  os  indicadores  a  ele  atrelados  apresentaram  valores
positivos,  mas  a  qualidade  do  solo  chama mais  atenção,  pois  está  diretamente
ligado à questão da produção agrícola e é “visível” (a água e principalmente o ar,
mesmo  estando  contaminados,  nem  sempre  são  assim  “diagnosticados”  pelo
agricultor; o mesmo ocorre com a quantidade de microrganismos presentes e outros
maiores, caso o produtor apenas esteja pensando no dia-a-dia da produção);

c) o indicador recuperação ambiental é auxiliado pela reflexão do que pode
ser feito para se evitar uma situação de poluição e outros “estragos” ambientais e
para a constatação da gravidade de determinado cenário, mas não é suficiente para
nortear a correção necessária, que deve ser feita por quem realmente sabe ou pode
fazê-la.  O nível  de informação presente  na Ageitec  em geral  não permite  ações
corretivas.

12Também, pode subsidiar o ensino de informática às comunidades rurais (inclusão digital).
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5.3. Fonte de dados

Tabela 5.3.1. Número de consultas realizadas por município

Municípios Estado
Produtor
Familiar

Produtor Patronal Outros Total

Pequeno Médio Grande Comercial

Campinas SP

Usuários fi-
nais (EA, Eag,

CNPTIA)
6

ED 1
Bento Gon-
çalves

RS EE 1

Juiz de Fora MG EE 1 + 2
Passo Fun-
do

RS EE 1

Rio de Ja-
neiro

RJ EE 3

Teresina PI EE 1
Brasília DF EE 4
Jaguariúna SP 1
Total  19

Em 2016 foram entrevistados 2 pesquisadores da Embrapa Gado de Leite (CNPGL).

Para esta tecnologia, foram entrevistados 19 usuários, sendo 11 até o ano de
2013,  5  em  2014,  3  em  2015,  e  2  em  2016,  dos  quais  9  participaram  de
treinamentos  e  da  confecção  de  árvores  do  conhecimento,  sendo  Editores  ou
membros da Equipe Editorial – “EE”, 1 é estudante de Engenharia Ambiental – “EA”,
2  são  estudantes  de  Engenharia  Agrícola  -  “Eag”,  1  participa  da  equipe  de
desenvolvimento – “ED” e 3 são empregados da Embrapa Informática Agropecuária
(à  exceção  de Editores ou membros da Equipe Editorial,  todos  os usuários são
finais, mas esporádicos da tecnologia).

Como  as  árvores  têm  âmbito  nacional,  não  se  considera  a  abrangência
somente como o município de origem do entrevistado ou Unidade em que ele está.
Os membros das Equipes Editores das Árvores foram entrevistados por telefone; os
demais, pessoalmente. Em relação à Bibliografia consultada, solicita-se verificar o
item 10.

6.  AVALIAÇÃO  DOS  IMPACTOS  SOBRE  CONHECIMENTO,  CAPACITAÇÃO  E
POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

No item 6,  nem todos os entrevistados quiseram/puderam avaliar indicadores
que  não  conheciam,  preferindo  não  se  manifestar  (foi  inserido  “-“  quando  o
entrevistado não se manifestou). É muito importante este procedimento, por parte
dos entrevistados, para não afetar a avaliação, erroneamente, mesmo que a questão
da representatividade da amostra seja um pouco prejudicada.  Outro fato digno de
menção é que o número de entrevistados no primeiro ano para estes os impactos
sobre o conhecimento, capacitação e político-institucionais foi  maior,  para melhor
entendimento da tecnologia avaliada. No segundo ano, evitou-se repetir os mesmos
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(pois não houve nenhuma ocorrência inédita nas 3 tecnologias avaliadas, de um ano
para outro), o que acarretou certo “esgotamento” do espaço amostral, já que não se
pretendia  uma  mera  atualização  das  entrevistas,  realizadas  com  pessoas  já
conhecidas. As tabelas relacionadas a esta avaliação apresentam os resultados de 5
entrevistas utilizadas no relatório de 2013 (1 a 5) e 5 entrevistas realizadas durante o
ano de 2014 (6 a 10), 2 em 2015 e outras 2 em 2016. 

6.1. Impactos sobre o Conhecimento

Tabela 6.1.1. Impacto sobre o Conhecimento

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

CNP-
GL

CNP-
GL

Média
2016

Média
2015

Média
2014

Média
2014/2015/

2016
Nível  de  geração  de  novos  conheci-
mentos (2,60)

Sim 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,73

Grau de inovação das novas técnicas
e métodos gerados (2,50)

Sim 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,33

Nível de intercâmbio de conhecimento
(3,00)

Sim 3,00 3,00 3,00 2,00 2,40 2,47

Diversidade dos conhecimentos apren-
didos (3,00)

Sim 3,00 1,00 2,00 3,00 2,40 2,47

Patentes protegidas (2,00) Sim 1,00 1,00 1,00 0,00 2,33 1,11
Artigos  técnico-científicos  publicados
em periódicos indexados (1,00)

Sim 3,00 3,00 3,00 3,00 1,67 2,56

Teses desenvolvidas a partir da tecno-
logia (2,00)

Sim 1,00 1,00 1,00 3,00 2,33 2,11

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%.

Todos  os  indicadores  tiveram  resultados  positivos.  Para  efeito  de
comparação, os valores do ano passado foram colocados ao lado da descrição dos
respectivos indicadores. Importante reiterar que a Agência Embrapa de Informação
Tecnológica constitui-se em um produto de gestão do conhecimento, baseada em
Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  –  TICs,  explicando  o  porquê  dos
indicadores aqui  destacados serem significativos (Hanashiro e Bambini,  2008).  A
descrição dos impactos avaliados neste item será pormenorizada.

O processo descrito a seguir está disponível no próprio site da Ageitec (2009).
A  Ageitec  estrutura  o  conhecimento  de  maneira  hierárquica,  organizando  a
informação a partir de três segmentos componentes: "antes da porteira" (insumos
utilizados na produção agropecuária), “porteira” (produção agropecuária) e "depois
da  porteira"  (a  chamada  "pós-produção  agropecuária")  e  suas  tendências
mercadológicas.

Para  isso,  a  Ageitec  utiliza  tecnologia  de  informação  desenvolvida  pela
Embrapa  Informática  Agropecuária:  os  softwares  Hipervisual  e  HiperEditor,  que
permitem  a  criação  e  a  edição  de  uma  árvore  hiperbólica.  Essa  técnica  de
visualização e navegação proporcionada pelos softwares permite a organização das
informações  de  maneira  hierárquica,  apresentando  os  dados  em  ramificações.
Assim, as informações disponíveis na web podem ser acessadas de forma mais
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eficaz que a tradicional navegação por hiperlink, oferecendo ao usuário uma visão
global da estrutura do site, ou seja, sem que se perca o contexto da informação.

Assim, para criar a Ageitec, a Embrapa desenvolveu uma ferramenta que dá
suporte a uma metodologia de organização da informação, usando o conceito da
árvore de conhecimento, baseado na cadeia produtiva. A metodologia é adotada em
todos  os  momentos  no  sistema:  na  criação  da  estrutura  de  navegação,  na
navegação do usuário final e na geração do conteúdo de cada um dos nós pelos
quais um usuário navega. Para facilitar a incorporação dessa ontologia, utilizou-se a
representação em árvore hiperbólica.

Na  estrutura  da  árvore  hiperbólica,  em seus  primeiros  níveis  (próximo ao
"tronco", por assim dizer), estão os conhecimentos mais genéricos. Já nos níveis
mais avançados (nos "ramos"), encontram-se informações específicas, as quais têm
como  perfis  de  clientes,  grupos  diversificados  como  produtores  agropecuários,
extensionistas  rurais,  agentes  da  pesquisa,  técnicos,  professores,  estudantes  e
outros interessados nas atividades agropecuárias.

Em cada nó da árvore se insere um conjunto de informações, que versa sobre
determinada temática e que é resultado da compilação do conhecimento construído
por  agentes  diversos,  como  pesquisadores,  extensionistas  e  produtores  rurais.
Recursos audiovisuais como textos, imagens, mapas, base de dados, sons e vídeos
potencializam a eficácia na transmissão de informação aos que almejam acessá-la.

A Ageitec se utiliza do padrão internacional de classificação de informação por
metadados Dublin Core, assegurando qualidade e interface com outros sistemas de
informação.  O  sistema  Agência  foi  criado  a  partir  da  tecnologia  J2EE  (Java  2
Enterprise Edition), integrada ao gerenciador de banco de dados Oracle. O sistema
integral centraliza seu processamento nos servidores de dados e de aplicações, de
forma a garantir sua robustez.

Além  da  Embrapa  Informática  Agropecuária  e  da  Embrapa  Informação
Tecnológica,  as demais Unidades de pesquisa da Embrapa se configuram como
potenciais  parceiras  neste  empreendimento  tecnológico  e  do  conhecimento
estabelecido13.  As  Unidades  Descentralizadas  de  pesquisa  geram  conteúdos
(conhecimentos  e  tecnologias  produzidas  pelos  pesquisadores).  A  Embrapa
Informação  Tecnológica  fornece  metodologias  para  organizar  a  informação,  os
padrões de conteúdo, e realiza auditorias de conteúdo e de catalogação de recursos
das  Árvores  do  Conhecimento  geradas.  A Embrapa  Informática  Agropecuária  é
responsável por ferramentas de tecnologia de informação e comunicação (TIC).

Conforme veiculado no Relatório de Impactos anterior desta tecnologia, no
caso das árvores temáticas, “a(s) Unidade(s) interessada(s) em construi-las deve(m)
fazer a proposta da estrutura lógica à Embrapa Informação Tecnológica, que avaliará
o conteúdo e dará sugestões, se necessário. Isso já ocorreu no caso da Árvore do
Bioma Cerrado, publicada em julho de 2006. Essa Árvore foi a primeira experiência
na  organização  do  conhecimento  sobre  determinado  Bioma,  e  poderá  servir  de

13A composição mínima de uma equipe editorial deve incluir um Editor Técnico, um profissional de informação e
documentação, um técnico de informática, um especialista em comunicação e transferência de tecnologia e uma
Equipe de autores do domínio da árvore do conhecimento (Hanashiro e Bambini, 2008).
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modelo para as demais de seu estilo. Outras Árvores de temas básicos já foram
desenvolvidas, como a Árvore Agricultura e Meio Ambiente e Agricultura Orgânica.
Vale  lembrar  que  essas  Árvores  devem tratar  do  conteúdo  específico  do  tema
escolhido e, quando necessário, fazer ligações com as Árvores de Produto”  (Cobbe
et al., 2008 apud Hanashiro e Bambini, 2009).

A  Ageitec  de  Informação,  durante  o  processo  de  organizar,  tratar  e
disponibilizar  o  conhecimento  já  consolidado  junto  à  Embrapa  e  outras  fontes
renomadas de informações sobre o agronegócio e o meio ambiente, desenvolveu
uma metodologia própria, levando em conta uma linguagem mais acessível, novas
formas de navegação no site (utilizando-se tanto da árvore hiperbólica como dos
sistemas usuais de busca e hipertexto) e conteúdos didáticos e atraentes para os
mais  variados  usuários,  os  quais  podem ter  contato  com os  diversos  níveis  de
complexidade sobre o assunto, conforme desejem. A questão da catalogação dos
assuntos agrega considerável valor ao conhecimento gerado.

Nesse contexto, é possível  compreender porque os indicadores analisados
continuam relevantes, de um ano para outro. Explica-se: devido às equipes editoriais
que  se  comunicam  internamente  com  seus  membros  e  externamente  com  as
Unidades  líderes  do  projeto,  até  a  construção  de  conhecimento  consolidado  e
posterior validação, há um grande intercâmbio de materiais e conteúdos. Para que
fossem organizados e disponibilizados todos estes conteúdos técnicos, envolveram-
se  muitas  equipes  multidisciplinares  que  precisavam  trabalhar  e  “conversar”  na
mesma  direção,  implicando  novos  procedimentos  de  gestão  e  de  soluções
tecnológicas  (ferramentas  e  organização  da  informação):  existe  um  complexo
procedimento  destinado  a  administrar  todo  este  conjunto  de  conhecimentos
aprendidos. Cada equipe editorial é composta pelos seguintes perfis profissionais:
um editor técnico, um bibliotecário, um profissional de comunicação, um profissional
de  informática  e  um  de  apoio  administrativo,  além  da  equipe  de  autores,
responsáveis pela elaboração da informação básica, a ser inserida em cada nó e
subnó da Árvore correspondente.

O nível  de geração de novos conhecimentos continua com uma avaliação
considerável: 2,73 em 2016, com uma pequena queda em relação ao ano anterior,
que era de 3,00. Os conhecimentos transferidos aos usuários não são novos, mas
para  que  isso  ocorresse,  pensou-se  em  novos  procedimentos  metodológicos
inovadores e tratamentos e de disponibilização do conteúdo técnico com uso de
estímulos visuais  (textos acessíveis,  imagens,  sons  e  arquivos)  e  adequação de
linguagem. 

Parte  da  equipe  ligada  ao  Laboratório  de  Organização  da  Informação  da
Embrapa  Informática  Agropecuária,  no  qual  este  projeto  se  insere,  esteve  em
Doutorado no ano de 2013, e os trabalhos desenvolvidos por estes pesquisadores
incorporaram novas funcionalidade à Ageitec, em suas futuras versões. Em 2013, o
Logômetro e o Ageo foram inseridos como ferramentas à Ageitec,  onde além de
facilitar a obtenção do número de acessos/visitas às árvores, contempla também sua
abrangência geográfica no geral e para cada árvore. Daí, os indicadores ligados às
teses ser relevante: 2,11 em 2016. Também, devido ao fato do gestor de conteúdo
da Agência Embrapa de Informação Tecnológica e da metodologia de organização
da informação estarem em processo de análise por parte da Assessoria de Inovação
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Tecnológica – AIT para um eventual processo de incubação, iniciado com os Estudos
de  Viabilidade  Técnica  e  Econômica  (EVTE),  faz  com  que  a  questão  do
patenteamento e proteção da tecnologia seja mais evidente 1,11 em 2016. Quantos
aos artigos técnicos em periódicos, este indicador passou a apresentar acréscimo
(de 1,00 em 2015, para 2,56 em 2016), demonstrando que a produção de artigos
relacionados  à  Ageitec  aumentou  no  último  ano,  relacionados  ao  retorno  dos
pesquisadores de Doutorados e início de produções locais.

Finalmente,  vale  a  pena  destacar  o  comentário  de  um dos  entrevistados,
Analista envolvido com a evolução da ferramenta computacional:  “a Ageitec está
preocupada  com  a  interoperabilidade  dos  dados,  troca  de  conhecimentos  com
outros padrões”. Assim, estaria “antenada” com o que está ocorrendo no mundo e
sua divulgação tem grande alcance espacial e temporal.

Para  quantificar  o  intercâmbio  de  conhecimento,  bem  como  a  produção
científica, a Tabela 6.1.2. quantifica a referente à Ageitec com a finalidade de gerar
intercâmbio de conhecimento.

Tabela 6.1.2. Conhecimento produzido – 2001 a 2017
Artigos e Resumos em anais de congressos 15
Matérias Jornalísticas 22
Cursos e Treinamentos 23
Reuniões Técnicas 3
Comunicados Técnicos 8
Boletins de Pesquisa 2
Documentos 11
Folder 3
Programa de Rádio 1
Vídeo/DVD 2

Toda  a  produção  de  conhecimento  relacionado  à  Agência  está  citada  no
Anexo A deste relatório.
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6.2. Impactos sobre Capacitação

Tabela 6.2.1. Impacto sobre Capacitação

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

CNP-
GL

CNP-
GL

Média
2016

Média
2015

Média
2014

Média
2014/2015

/2016
Capacidade  de  se  relacionar  com  o
ambiente externo (3,00)

Sim 3,00 1,00 2,00 2,00 2,56 2,19

Capacidade de formar redes e de esta-
belecer parcerias (2,60)

Sim 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,83

Capacidade  de  compartilhar  equipa-
mentos e instalações (1,75)

Sim 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,33

Capacidade  de  socializar  o  conheci-
mento gerado (2,60)

Sim 3,00 3,00 3,00 3,00 2,40 2,80

Capacidade  de  trocar  informações  e
dados codificados (2,20)

Sim 3,00 1,00 2,00 2,00 2,50 2,17

Capacitação da equipe técnica (2,60) Sim 3,00 3,00 3,00 3,00 2,33 2,78
Capacitação  de  pessoas  externas
(3,00)

Sim 1,00 3,00 2,00 2,00 2,75 2,25

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%.

Novamente, a relevância das avaliações dadas a este grupo de indicadores
está vinculada ao potencial do uso da Ageitec para finalidades educacionais e de
treinamento corporativo, tanto no uso da ferramenta e metodologia de organização
como  para  transmissão  e  discussão  de  temas  modernos  relevantes  do  meio-
ambiente e do agronegócio aos diversos públicos-alvo (veja-se o caso da Árvore da
cana,  cujo  conteúdo  tem  grande  relação  com  a  questão  da  agroenergia  e  do
aquecimento global). É uma formadora de opinião técnica isenta de vieses políticos.

A Ageitec  pode  ser  considerada  um  dos  “espelhos”  da  Embrapa  para  a
sociedade,  ou  seja,  permite  aos  que  não  a  conhecem  por  sua  complexidade
institucional  (ramificação  em  dezenas  de  unidades  autônomas  e  com  diferentes
temáticas),  a  possibilidade  de  entendê-las  sob  uma  visão  unificada,  que  é  a
transmissão  do  conhecimento  gerado,  consolidado  em  linguagem  e  formato
acessível,  além  das  delimitações  físicas  convencionais  (distâncias,  regiões
montanhosas e marítimas) e políticas (nações com o mesmo idioma vigente, ou pelo
menos semelhante).

Os índices foram comparados em relação ao relatório ano anterior (Alencar et
al.,  2014). Os indicadores mais relevantes neste ano são:  Capacidade de formar
redes e de estabelecer parcerias  (2,83) e Capacidade de socializar o conhecimento
gerado   (2,80).  Houve  um  acréscimo  nos  valores  encontrados  para  estes
indicadores, já que com a consolidação da tecnologia e apresentação em inúmeros
eventos  (como  Feiras:  Ciência  para  Vida,  palestras,  cursos,  apresentações:  ao
Comitê Assessor Externo da Unidade, etc.), a expectativa inicial com a Ageitec deu
lugar  a  estabilidade  de  acessos  nas  árvores  do  conhecimento.  Assim,  é  nessa
direção  que  está  caminhando  o  processo  de  “incubação”  da  tecnologia  e  sua
metodologia vinculada junto à Assessoria de Inovação Tecnológica (AIT): fornecer
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soluções  para  organização  da  informação,  tratamento  do  conteúdo  e
disponibilização  através  da  web.  Com  certeza,  sendo  bem  sucedidos  neste
processo,  muitos  profissionais  de  diversas  instituições  e  especialidades  serão
capacitados.

Assim, pode-se compreender o potencial (capacidade) de formação de redes
e estabelecimento de parcerias (no momento, interinstitucionais, com interesse já de
outras Instituições, como as OEPAs: 2,83, para este ano, com pequeno aumento em
relação ao ano passado, de 2,00), a capacitação da equipe técnica (aqui incluindo
também as equipes editoriais das Unidades, que são treinadas desde o início do
projeto; o índice é de 2,78, valor maior do que o do ano passado, de 2,00). Já para a
capacidade de socializar o conhecimento gerado, houve um decréscimo (aliás, um
dos propósitos da Ageitec; nota de 2,80, em relação ao anterior 3,00). Vinculada a
este  grupo  de  indicadores,  vale  relatar  a  observação  de  um dos  entrevistados:
“auxiliando na equipe de informática, há 4 estagiários, trabalhando em módulos e
direções (de testes e validações) diferentes”. São oriundos de escolas diferentes, e
diversas  experiências,  que  estão  agregando conhecimento  e  aprendendo com a
Agência Embrapa de Informação Tecnológica.

Para o ano de 2016, o indicador da capacidade de trocar informações e dados
codificados apresentou decréscimo (2,17 em relação a 3,00, no ano anterior). No
índice da capacidade de compartilhar equipamentos e instalações, com o valor de
1,33 (também inferiorr à 2015, quando o valor foi de 3,00). Conforme detalhado no
decorrer deste documento14, há intensa troca de informações/dados entre as equipes
editoriais nas Unidades Descentralizadas de Pesquisa e as Unidades coordenadoras
(Embrapa Informação Tecnológica e Embrapa Informática Agropecuária) via rede de
computadores  espalhada  espacialmente  e  o  servidor  web,  que  se  localiza  em
Campinas-SP.

6.3. Impactos Político-institucional

Tabela 6.3.1. Impacto Político-institucional

Indicadores
Se aplica
(Sim/Não)

CNPGL
CNP-
GL

Média
2016

Média
2015

Média
2014

Média
2014/2015

/2016
Mudanças  organizacionais  e  no
marco institucional (2,50)

Sim 1,00 1,00 1,00 1,00 2,25 1,42

Mudanças na orientação de políti-
cas públicas (1,00)

Sim 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 2,33

Relações de cooperação público-
privada (1,40)

Sim 1,00 1,00 1,00 1,00 1,57 1,19

Melhora da imagem da instituição
(3,00)

Sim 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60 2,87

Capacidade  de  captar  recursos
(1,25)

Sim 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Multifuncionalidade e interdiscipli-
naridade das equipes (2,20)

Sim 3,00 1,00 2,00 2,00 1,89 1,96

Adoção  de  novos  métodos  de
gestão e de qualidade (2,20)

Sim 1,00 1,00 1,00 1,00 1,75 1,25

14Vide, por exemplo, as figuras 1 e 2 do item 1.3, bastante didáticas.
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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%.

Em geral, foram verificados acréscimos neste grupo de indicadores de 2015
para 2016  (à exceção a mudanças organizacionais e no marco institucional  que
obteve decréscimo em seu índice comparado a 2014), explicáveis pela estabilização
do  sistema,  bem  como  o  pequeno  aumento  no  número  de  árvores  neste  ano.
Mesmo  assim,  dentre  estes  últimos  3  grupos  de  impactos  relatados,  estes  são
aqueles cujos valores são menos significativos. Isso também ocorreu no ano anterior
(Alencar et. al, 2013, Alencar et. al, 2014 e Alencar et. al, 2015 e 2016).

O  indicador  que  sofreu  maior  decréscimo  de  um ano  para  outro  é  o  de
relações de cooperação público-privada (do valor de 2,29 em 2015, caiu para 1,19
em 2016).  De forma idêntica,  o indicador mudanças  organizacionais e no marco
institucional  apresentou pequena redução.  De 2,13 em 2015,  caiu  para 1,42 em
2016. Além do crescente acesso de informações pela web e de seu barateamento
contínuo, principalmente em relação ao armazenamento de dados, há um estreito
vínculo com uma ferramenta que está sendo utilizada em outros projetos (como o
Agritempo), mas que no âmbito da Ageitec, Catálogo e Além do Rótulo se tornou um
grande chamariz: é a árvore hiperbólica, desenvolvida pelo Dr. Sílvio Evangelista,
pesquisador  da  Embrapa  Informática  Agropecuária.  Vale  ressaltar  que  esta
ferramenta  já  levou  este  pesquisador  a  ministrar  treinamento  em  Cuba,  sendo
sondada para ser empregada em alguns sites ministeriais, estando disponível pela
Rede  AgroLivre  como  software  livre,  para  qualquer  parte  do  mundo  que  queira
acessá-lo e mesmo evoluir a ferramenta, pois o seu código-fonte foi disponibilizado.

Quanto à multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes (1,96 para
2016 e 2,45 para 2015) e adoção de novos métodos de gestão e qualidade (1,25 em
2016 e 1,88 em 2015), estes indicadores apresentaram valores menores em relação
ao ano anterior. Sobre o primeiro, esta necessidade de uma equipe multifuncional e
interdisciplinar para a gestão do conhecimento já foi exaustivamente abordada nos
itens impactos sociais, sobre o conhecimento e capacitação. Já quanto ao segundo
indicador,  trata-se  de  um  processo  bastante  novo  a  formação  destas  equipes
editoriais complexas sob a coordenação técnica e tecnológica de duas Unidades,
com diferentes incumbências, mas, prezando a qualidade da informação veiculada,
mediante o seu tratamento e submissão a auditorias prévias.

O indicador orientação de políticas públicas15 obteve um aumento, de 1,50 em
2015 passou  a  2,33  em 2016,  já  o  da capacidade  de captar  recursos,  o  índice
diminui de 1,25 em 2015 para 1,00 em 2016; existe a percepção de que elas irão
ocorrer  cedo  ou  tarde.  Segundo  um dos  entrevistados:  “consigo  ver  claramente
alguns desses impactos 'com força total';  para alguns deles, no entanto, vejo um
potencial  de  grandes  mudanças  para  breve,  com  o  processo  de  incubação
ocorrendo e a nova forma de organizar informações relevantes à sociedade, como a
Ageitec faz atualmente”.

15Vale ressaltar que alguns dos entrevistados consideram que esta forma de organizar e disponibilizar 
informações na Embrapa se trata de uma política pública, pois ela é uma empresa do Governo Federal.
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6.4.  Análise  Agregada  dos  Impactos  sobre  o  Conhecimento,  Capacitação  e
Político-institucionais.

Para a tecnologia Agência Embrapa de Informação Tecnológica - Ageitec, os
grupos de indicadores mais relevantes são aqueles vinculados ao conhecimento e à
capacitação.  Em relação  ao  conhecimento,  a  geração de  novos  conhecimentos
(2,73),  a  publicação  de  artigos  técnico-científicos  publicados  em  períodicos
indexados (2,56), o nível de intercâmbio de conhecimento (2,47) e a diversidade dos
conhecimentos aprendidos (2,47) são os 4 indicadores mais relevantes, vinculados
entre si. A forma de tratar as informações técnicas já consolidadas e disponibilizá-las
mediante  catalogação,  uso  de  recursos  visuais  e  linguagem  acessível,  com
conteúdo de fácil recuperação, é inovadora e envolve arranjos com conhecimentos
técnicos de áreas diversas,  com destaque para a área de comunicação, visando
atingir os públicos os mais diversos.

No  que  se  refere  à  capacitação,  quase  todos  os  indicadores  foram
relevantes, até pela sua aplicação em termos de transferência de conhecimento e
treinamentos  constantes,  mas os  de maior  valor  foram:  a  capacidade  de formar
redes  e  de estabelecer  parcerias  (2,83),  capacitação da  equipe  técnica (2,78)  e
capacitação de pessoas externas (2,25). Esses indicadores chamam a atenção, pois
tratam de  públicos  que  não  estão  vinculados  diretamente  à  Embrapa,  mas  que
queremos  atingir  e  mostrar  os  nossos  resultados  (estudantes,  extensionistas,
curiosos em geral, profissionais de diferentes formações, etc.).

Quanto  aos  impactos  político-institucionais,  a  melhora  da  imagem  da
instituição  (2,87),  mudanças  na  orientação  de  políticas  públicas  (2,33),
multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes (1,96), foram os indicadores
mais importantes. 

Para colaborar com este item, em 2012, a Embrapa Informática Agropecuária
e  o  Departamento  de  Pesquisa  e  Desenvolvimento  instituíram  oficialmente  o
Portfólio  de Mudanças  Climáticas.  O Portfólio  estrutura-se,  desde 2013,  em seis
projetos induzidos que integram o Macroprograma de Pesquisa 1 da Embrapa - que
corresponde  a  grandes  desafios  nacionais,  e  cerca  de  70  outros  projetos
competitivos por meio de editais da Embrapa e outras ações de articulação com o
governo,  com  universidades  e  instituições  de  pesquisa  agrícola  nacional  e
internacional. Todo este avanço no conhecimento vem dando respaldo ao Plano ABC
(Agricultura de Baixo Carbono), coordenado pelo Ministério de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, para o qual o Governo federal já destinou, desde a safra 2010-
2011, o montante de R$ 8,55 bilhões com o objetivo de promover ações para o
estabelecimento  de  uma  agricultura  mais  adequada  à  nova  realidade  climática
projetada para o futuro. 

Quanto aos demais indicadores, muito dos quais relevantes, não haveria uma
discussão mais  detalhada por  falta  de espaço,  mas vale  lembrar  que em vários
deles, a Agência assumiu um papel importante. Quanto àqueles menos destacados,
futuramente, com o lançamento de mais árvores do conhecimento, espera-se que o
impacto se intensifique.
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6.5. – Fonte de dados

Foram entrevistados 2 empregados da Embrapa sendo:

 2 pesquisadores envolvidos com a árvore do conhecimento do Agronegócio
do Leite, ambos da Embrapa Gado de Leite (CNPGL)

7. - AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS

A cada ano que se passa, o objetivo deste relatório é melhorar pontos falhos
detectados anteriormente, e corrigi-los na medida do possível. Finalmente, têm sido
aproveitadas  as participações  em Feiras  e  outros eventos  para coletar  in loco a
percepção  dos  clientes,  de uma forma impessoal,  pois  no sistema atual,  muitos
acabam sendo indicados ou “caçados”  junto  aos desenvolvedores da tecnologia.
Como é impossível encontrar os usuários das ferramentas depois do acesso sem
registro, pretende-se trabalhar no desenvolvimento de um banco de clientes único,
sediado na Área de Comunicação e Negócios e que contemple o cadastro voluntário
de  clientes,  remetidos  diretamente  da  página  em  que  estavam  buscando
informações,  através  de  um  simples  link.  Assim,  serão  economizados  recursos
físicos e financeiros na busca deste usuário da tecnologia web e minimizaremos o
viés desta amostra.

Em relação à avaliação dos impactos decorrentes do uso de Tecnologias de
Informação  e  Comunicação  (TICs),  verifica-se  que  não  há  como  mensurar
adequadamente a maioria dos impactos gerados, que são indiretos (principalmente
para os aspectos socioeconômicos  e ambientais).  No caso de impactos sobre o
conhecimento,  capacitação  e  político-institucionais,  estes  são  diretos  em grande
parte dos casos.

Mesmo com esta dificuldade de mensuração para esta tecnologia, todos os
impactos  citados  no  Relatório  (econômicos,  sociais,  ambientais,  avanço  do
conhecimento,  capacitação  e/ou  político-institucionais)  foram  de  alguma  forma
detectados por  nossos usuários através de entrevistas,  uma vez que mesmo os
impactos indiretos costumam ser percebidos pelos usuários.

Neste ano, algumas comparações foram feitas para diversos indicadores e
dimensões, de forma superficial, com o ano anterior.

 Economicamente, conhecer de antemão as condições técnicas de produção
e do mercado potencial possibilita tomar decisões bem fundamentadas, diminuindo
riscos e incertezas, principalmente àqueles que desconhecem o assunto. Embora
isto não substitua uma consultoria específica, pode ser uma importante orientação
preliminar.

A  Agência  Embrapa  de  Informação  Tecnológica  guarnece  o  usuário  de
informações  estratégicas  quanto  às  técnicas  de  produção,  processamento  e
condições mercadológicas, além de outros materiais vinculados ao agronegócio e ao
meio ambiente, em diferentes níveis de profundidade. Com base neste conteúdo
acessível  e  de  grande  valor  agregado,  o  usuário  (normalmente  um  produtor
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agropecuário  ou  extensionista)  poderá  tomar  decisões  com  mais  segurança  e
tranquilidade.  O impacto  econômico da tecnologia,  durante  o período de 2000  a
2017,  obteve  uma  Taxa  Interna  de  Retorno  (TIR)  de  18,8%,  uma  Relação
Benefício/Custo de 2,14 e um Valor Presente Líquido de R$ 8.314.122,07.

A partir do lançamento de 33 Árvores do Conhecimento, Mendes et al. (2005)
citam que  a  utilização  da ferramenta  Árvore Hiperbólica  –  software  livre de  uso
gratuito empregado na versão 2.0 – permitia uma economia de US$ 25 mil (valores
vigentes em 2003), em relação ao custo de uma licença individual de uso de um
software proprietário similar, utilizado na versão 1.3. Se fizermos estes cálculos com
dados das 50 árvores do conhecimento em funcionamento no ano de 2017 este
valor será muito mais expressivo.

Em termos sociais, devido ao conhecimento disponibilizado, esta tecnologia
auxilia  no planejamento da produção no campo e à geração de renda (devido à
disponibilização de planilhas dinâmicas com os custos de produção), no estímulo à
capacitação  (via  inclusão  digital),  na  estabilidade,  quantidade  e  qualidade  de
alimentos  produzidos,  gerando  maior  segurança  alimentar;  e,  em  gestão  e
administração, na reciclagem de resíduos, pois tecnologia traz embutida em seus
conteúdos  à  preocupação  com  as  chamadas  “boas  práticas  de  produção  e  de
fabricação” e o cuidado com agrotóxicos e outros resíduos.

No que concerne aos impactos sociais, comentando de forma agregada os
resultados, temos as seguintes considerações:

a) quanto ao aspecto emprego, é mais significativo o indicador capacitação
(6,99) porque se refere aos treinamentos a que se submeteriam os residentes do
estabelecimento (principalmente, noções básicas de informática e de internet) para
acessar o conteúdo da Ageitec;

b) quanto ao aspecto renda, chamam a atenção questões vinculadas ao valor
da  propriedade  (7,83)  e  geração  de  renda  no  estabelecimento  (com  5,65),
garantindo que o proprietário agricultor  e os seus empregados permaneçam nas
mesmas localidades.

c) quanto à gestão e administração, é relevante a reciclagem dos resíduos
(6,48), com as “boas práticas” junto a certa cadeia produtiva;

d) o índice de impacto social se demonstrou superior ao ano anterior (4,69 em
relação a 2,55, em 2015, demonstrando assim, que apesar de ser uma ferramenta
de TIC, isso não minimiza a sua relevância, pois o alcance da informação através da
web é enorme).

Sobre  os  empregos  gerados,  mudou-se  o  foco  de  análise.  Antes,  era  o
aparecimento de algumas vagas pontuais decorrentes do aprendizado, capacitação
e  evolução  do  Projeto  Agência  Embrapa  de  Informação  Tecnológica  e  suas
ferramentas informacionais. Com a consolidação da Ageitec, as informações em si
mostram grande valor agregado e transformador, mas, ainda assim, a criação de
empregos ocorre indiretamente. Seus conteúdos trazem informações que permitem
inúmeras tomadas de decisão, em especial as de caráter econômico e as planilhas
de custos de produção (algumas dinâmicas) que permitem melhor acompanhamento
dos coeficientes técnicos e de suas quantidades, incluindo aí os recursos humanos.
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A partir de estimativas feitas quanto a consultas e uso efetivo das informações
da Ageitec16, chegou-se ao número de 1.572 novos empregos gerados. Por outro
lado, em 2013, considerando que foram realizadas 1.155.620 visitas (acessos) às 48
árvores, sendo uma média de 24.975 visitas por árvores onde 5% deste valor, como
já citados,  são usuários tomadores  de decisão,  a  geração de emprego  chega a
1.203,77, arredondando-se são 1.204 (mil, duzentos e quatro) empregos gerados. Já
em 2014,  foi  utilizado o mesmo cálculo que em 2013,  porém o número total  de
visitas foi de 1.378.200, o que representa uma média de 27.564 visitas/árvore (50
árvores). Tomando 5% deste valor como usuários tomadores de decisão, a geração
de  emprego  foi  de  1.378.  Em  2015, permanecendo  a  metodologia  dos  anos
anteriores, foram realizadas 1.572.220 visitas, representando uma média de 31.444
visitas por árvores (50 árvores), onde 5% deste valor são usuários tomadores de
decisão na geração de um novo emprego, representando 1.572 empregos gerados,
aproximadamente. Em 2016 foram observados 2.296.659 acessos, com uma média
de  45.933  acessos  por  árvore  (50  no  total),  onde  5% deste  valor  são  usuários
tomadores  de  decisão  na  geração  de  um  novo  emprego,  representando  2.297
empregos gerados  e  em 2017 foram realizados 2.169.952 acessos,  obtendo em
média 43.999 acessos por árvore, considerando que neste ano, permaneceu o total
de 50 árvores, com isso foram gerados 2.170 empregos.

Quanto aos impactos ambientais, muitos dependem do  aproveitamento das
informações disponibilizadas pela Ageitec. A ferramenta é só um instrumento para
encaminhar estas informações, que trazem um conteúdo adequado para a educação
ambiental dos cidadãos.

De forma resumida, temos as seguintes considerações:

a) quanto ao aspecto eficiência tecnológica, a ferramenta auxilia, sobretudo
na orientação quanto ao uso racional de agroquímicos (4,15) e de recursos naturais
(3,53);

b)  no  que  se  refere  ao  aspecto  conservação  ambiental,  o  indicador  mais
relevante é da capacidade produtiva do solo (5,06), que é o substrato a partir do
qual a produção agrícola será possível (é mais evidente para o produtor qualquer
problema que exista nesta direção);

c) o índice de  recuperação ambiental também se demonstrou superior ao
ano  anterior  (3,70  em  comparação  a  2,36,  em  2015),  demonstrando  que  a
repercussão das informações através da web possa torná-lo mais relevante do que
aparenta.

Quanto  aos  impactos sobre o  conhecimento,  é  importante  reiterar  que  a
Agência Embrapa de Informação Tecnológica constitui-se em um produto de gestão
do conhecimento, baseada em Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs,
explicando  o  porquê  dos  indicadores  aqui  destacados  serem  significativos.  A
Ageitec, durante o processo de organizar, tratar e disponibilizar o conhecimento já
consolidado junto à Embrapa e outras fontes renomadas de informações sobre o
agronegócio e meio ambiente, desenvolveu uma metodologia própria, levando em
conta  uma  linguagem  mais  acessível,  novas  formas  de  navegação  no  site
(utilizando-se tanto  da árvore hiperbólica  como dos sistemas usuais  de busca e
hipertexto) e conteúdos didáticos e atraentes para os mais variados usuários,  os

16Para detalhes, verificar o item 4.3 - impactos sobre o emprego.
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quais podem ter contato com os diversos níveis de complexidade sobre o assunto,
conforme desejem.  A questão  da catalogação dos  assuntos agrega considerável
valor ao conhecimento gerado.

Dos indicadores, nesta avaliação, dois deles chamam a atenção, recebendo
índice 2,00: nível de intercâmbio de conhecimento e diversidade de conhecimentos
aprendidos.

Novamente,  a  relevância  das  avaliações  dadas  aos  indicadores  ligados  à
capacitação está  vinculada  ao  potencial  do  uso  da  Ageitec  para  finalidades
educacionais  e  de  treinamento  corporativo,  tanto  no  uso  da  ferramenta  e
metodologia  de  organização  como  para  transmissão  e  discussão  de  temas
modernos relevantes do meio-ambiente  e do agronegócio  aos diversos públicos-
alvo. Entretanto, para que o usuário excluído de todo este processo possa acessar
este conteúdo, o pré-requisito é a sua inclusão digital, e esta tecnologia disponibiliza
assuntos interessantes aos jovens no meio rural.

Os  indicadores  mais  relevantes  são:  capacidade  de  formar  redes  e  de
estabelecer  parcerias  (2,83)  e  capacitação  da  equipe  técnica  (2,78).  Houve  um
crescimento  relativo  na  importância  destes  indicadores  com  a  consolidação  da
tecnologia e apresentação em inúmeros eventos (como Feiras: Ciência para Vida,
palestras,  cursos, apresentações:  ao Comitê Assessor Externo da Unidade, etc.),
inclusive chamando a atenção para outras finalidades de organizar a informação,
além  do  conteúdo  agropecuário,  utilizando  a  metodologia  desenvolvida  e  o
ferramental disponível, incluído aí a árvore hiperbólica.

Foram verificados também acréscimos no grupo de indicadores de impactos
político-institucional, de um ano para outro (à exceção da capacidade de captar
recursos, cuja queda foi sutil), explicáveis pelo amadurecimento da tecnologia e sua
divulgação intensa em eventos e junto aos diversos públicos-alvo.

O indicador mais relevante é a melhora da imagem da instituição (2,87, neste
ano). Houve uma mudança quanto ao reconhecimento da tecnologia nas Feiras em
que a Embrapa participa, junto aos colegas e clientes finais. Também, o indicador
mudanças  na  orientação  de  políticas  públicas  foi  um  dos  que  mais  chamou  a
atenção  (2,33).  Além  do  crescente  acesso  de  informações  pela  web  e  de  seu
barateamento contínuo, principalmente em relação ao armazenamento de dados, há
um  estreito  vínculo  com  uma  ferramenta  que  está  sendo  utilizada  em  outros
projetos, mas que no âmbito da Ageitec, Catálogo e Além do Rótulo se tornou um
grande chamariz: a árvore hiperbólica.

De  forma  resumida,  quanto  aos  impactos  ligados  à  geração  de  novos
conhecimentos, na capacitação e impactos político-institucionais, a Ageitec promove
a  construção  colaborativa  do  conhecimento,  e  a  metodologia  de  trabalho
desenvolvida no projeto incentiva a criação de uma rede intra-instituição (que pode
evoluir para inter).

O conjunto de todos estes impactos (econômicos, sociais, ambientais e sobre
o  conhecimento,  capacitação  e  político-institucionais)  –  diretos  ou  não  –  é  que
justificam e  estimulam a  utilização  desta  tecnologia  como via  de  divulgação  de
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informações  técnicas,  destinadas  aos  mais  diferentes  públicos,  em  linguagem
acessível.  Espera-se  que estes valores  sejam incrementados  quando as demais
Árvores foram lançadas, num futuro próximo.

8. CUSTOS DA TECNOLOGIA

8.1. Estimativa dos Custos

Tabela 8.1.1. Estimativa dos custos (em Reais)

Ano
Custo de pesso-

al (R$ 1,00)
Custeio de Pes-
quisa (R$ 1,00)

Depreciação
de Capital (R$

1,00)

Custos de Admi-
nistração (R$

1,00)

Custos de Trans-
ferência Tecnoló-

gica (R$ 1,00)
Total (R$ 1,00)

2000 325.044,56 399.458,78 41.791,81 122.110,18 0,00 888.405,33

2001 473.340,71 105.310,58 57.651,42 167.039,21 0,00 803.341,92

2002 536.811,78 58.513,21 52.910,64 156.258,36 169,42 804.663,41

2003 367.677,75 0,00 33.236,14 75.857,97 169,42 476.941,28

2004 418.589,42 89.330,48 30.103,67 85.471,39 471,26 623.966,22

2005 324.236,93 120.104,39 64.294,32 69.276,82 6.558,92 584.471,38

2006 257.016,96 95.008,43 24.052,53 74.666,81 4.814,71 455.559,44

2007 403.365,26 68.092,84 39.330,06 122.344,86 3.249,43 636.382,45

2008 391.066,60 31.334,32 33.056,45 113.019,79 18.305,00 586.782,16

2009 370.680,54 22.217,14 30.058,65 113.667,34 5.909,80 542.533,47

2010 390.178,34 21.043,43 28.418,83 108.376,20 3.547,00 551.563,80

2011 336.888,25 25.712,21 36.823,95 44.622,23 5.627,12 449.673,76

2012 340.750,00 0,00 67.655,23 37.200,30 2.400,00 448.005,53

2013 439.430,08 27.098,10 71.301,85 39.205,40 8.930,42 585.965,84

2014 534.962,37 28.122,41 73.997,06 40.687,36 12.267,99 690.037,18

2015 820.571,77 0,00 74.894,34 41.180,73 38.884,91 975.531,75

2016 946.642,73 0,00 71.910,74 39.540,20 5.553,08 1.063.646,75

2017 1.094.502,09 0,00 69.651,06 38.297,71 3.195,04 1.205.645,90

8.2 - Análise dos Custos

O sistema de custos da Embrapa ainda é incapaz de recuperar informações
históricas  sobre  dedicação  dos  pesquisadores.  Para  superar  esta  limitação,  o
trabalho de recuperação e sistematização de informações contou com o apoio de
vários colaboradores da Unidade17.

Os  custos  das  tecnologias  foram  melhorados  e  calculados  conforme
metodologia definida no manual da avaliação de impactos. Foi realizado um amplo
levantamento de informações externas e junto aos setores de pesquisa e suporte,
que  envolveu  as  áreas  administrativas  e  de  pesquisa  e  desenvolvimento  no

17Com  destaque  para  os  seguintes  colaboradores:  Adriana  Delfino  dos  Santos,  Adriana  Farah  Gonzalez,
Aparecido Teodoro de Souza Filho, Leandro Carrijo Cintra, Leandro Henrique Mendonça de Oliveira, Luciano
Benedito Caldeira de Lima, Luiz Carlos do Nascimento, Marcia Izabel Fugisawa Souza, Marcos Dias Soares,
Marcos Fernandes, Maria Angélica de Andrade Leite, Maria Fernanda Moura, Ronaldo de Carvalho Coutinho,
Sílvia  Maria  Baú Idalgo,  Sílvia  Maria  Fonseca Silveira  Massruhá,  Sílvio Roberto  de Medeiros Evangelista e
Suzilei Almeida Carneiro. Esta informação é de até 2013.
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fornecimento  de informações de  palestras  e  cursos,  com indicação  de horas de
treinamento e  técnicos  envolvidos,  folders e matérias produzidas  e adquiridas;  a
Assessoria  de  Serviços  Auxiliares  (ASA)  e  o  site  www.comprasnet.gov.br,
informaram  valores  de  folders  e  materiais  produzidos  para  transferência  de
tecnologia, informações sobre compras dos projetos e patrimônio da Unidade; Área
de  Gestão  de  Pessoas  (AGP),  que  disponibilizou  dados  históricos  da  folha  de
pagamentos e do quadro de funcionários, por consulta ao SIRH; a Secretaria de
Gestão e Estratégia (SGE), que repassou as informações sobre a depreciação de
capital  da  unidade;  a  Assessoria  de  Finanças  e  Custos  –  AFC,  que  repassou
informações do SIAFI.

Foram  entrevistados  13  pesquisadores,  analistas  e  assistentes  que  se
envolveram  no  projeto,  a  fim  de  definir  seus  níveis  de  dedicação  por  ano  de
desenvolvimento.  Os  valores  de  gastos  e  do  quadro  de  funcionários  nos
agrupamentos de pesquisadores, analistas e assistentes foram levantados no SIRH,
por ano, impressos, digitados em planilha, e serviram de referência para os custos
com pessoal no desenvolvimento da tecnologia. Após definida a dedicação do grupo
à tecnologia, foi calculada o total da força de trabalho do CNPTIA alocado no projeto,
empregado para rateio da depreciação do capital  e do custeio geral da Unidade,
além do cálculo de custos da hora de trabalho, para posterior cômputo dos custos
com transferência de tecnologia.

Para o calculo da participação da analista retiramos sua faixa de salário a
partir  das  tabelas  salariais  do  Departamento  de  Gestão  de  Pessoas  –  DGP de
janeiro a abril utilizando a tabela referente ao período de 2015/2016, já de maio até
dezembro  utilizou-se  a  referente  ao  período  2016/2017.  Depois  calculamos  seu
tempo  de  dedicação  da  tecnologia  a  partir  do  percentual  fornecido  pela  própria
analista.

Os  custos  gerais  da  UD  foram  calculados  a  partir  de  levantamentos  de
despesas registradas no SIAFI, dos anos de 1996 a 2013, cujos relatórios anuais,
por limitação do sistema tiveram que ser impressos, digitalizados e analisados em
planilha  eletrônica.  As  informações  para  2010,  2011,  2012,  2013,  2014,  sobre a
transferência  de  tecnologias  e  custeio  da  pesquisa  foram inferidas  a  partir  das
informações de anos anteriores. Já em 2015 e 2016, foram incluídas viagens em
feiras  agropecuárias,  bem  como  capacitação  de  técnicos  responsáveis  pelo
conteúdo  das  árvores.  As  contas  identificadas  com  seis  níveis,  ou  seja,  mais
desagregadas  possíveis,  foram  classificadas  segundo  a  pertinência  para  rateio.
Adotou-se  como  critério  que  contas  com  baixa  correspondência  com os  gastos
normalmente  realizados  por  projetos  de  pesquisa  da  unidade  seriam  rateadas
integralmente.  Contas  com  alguma  sobreposição  com  despesas  normalmente
executadas por projetos foram rateadas em 50% de seu valor. Contas normalmente
associada com despesas dos projetos foram desconsideradas para fins de rateio,
em função de seus valores já estarem presentes nos dados de custeio geral dos
projetos de pesquisa. Destarte, os valores associados com despesas gerais da UD
foram somados e rateados para o projeto em função do tempo de dedicação da
equipe no desenvolvimento da tecnologia em comparação com a força de trabalho
total da Unidade. Abaixo segue o detalhamento das contas de despesas no SIAFI
ignoradas,  utilizadas com valores integrais e utilizadas com valores parciais  para
cálculo de despesas gerais da Unidade.
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Em 2015, houve uma capacitação sobre o tema “Metodologia de organização do
conteúdo da árvore do conhecimento” destinada às equipes editoriais da Ageitec,
com carga horária de 16 horas, realizada na Sede da Embrapa em Brasília, com 35
(trinta e cinco) participantes, sendo 23 fora desta cidade, promovida e executada por
estas  duas  Unidades.  Os  gastos  com esta  capacitação  estão  incluídos  no  item
“Custos de Transferência Tecnológica”.

Em  2015,  2016  e  2017  não  houve  gastos  com  pesquisa  e  nem  com  o
melhoramento da ferramenta apesar de várias reuniões com as Embrapa Informática
Agropecuária  e  Embrapa  Informação  Tecnológica,  com  o  objetivo  de  se  fazer
melhoria de processo na Agência (Ageitec). Por outro lado, estas duas instituições
mantém  dois  Analistas  que  dedicam  quase  50%  do  seu  tempo  à  Ageitec
acompanhando a ferramenta e seus conteúdos, onde os custos foram computados
no item “Custo de Pessoal”, considerando salários e encargos sociais nos anos de
2015, 2016 e 2017.

 Os valores de depreciação de capital foram calculados a partir do rateio, com
base  no  percentual  da  força  de  trabalho  total  da  unidade  alocada  no
desenvolvimento da tecnologia, dos valores de depreciação de capital repassados
pela SGE.

O custeio de pesquisa foi calculado a partir de um amplo levantamento dos
projetos dos pesquisadores voltados ao desenvolvimento da pesquisa. Toda a base
de informações do DPD,  que inclui  informações de projetos do SIGER,  SINSEP,
SEG e os  atualmente gerenciados  pelo  INFOSEG foi  consultada,  resgatando-se
informações  de  orçamentos  de  planos  de  ação  liderados  por  pesquisadores  do
CNPTIA.  Incluíram-se  as  despesas  previstas  nos  orçamentos,  retirando-se  do
montante 15% de taxa de administração. O levantamento de custos incluiu também
projetos recursos de fontes externas.

8.3 –ANÁLISE DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS

Considerando os custos e benefícios no período de 2000 a 2017, a
Figura 8.2.1. indica a relação de benefícios e custos como resultado da adoção da
tecnologia Agência Embrapa de Informação Tecnológica – Ageitec:

Para esta avaliação econômica foi, também, feita a análise de rentabilidade
dos investimentos e custos. Calculou-se, durante o período de 2000 a 2017, a Taxa
Interna de Retorno (TIR), que foi de 18,8%, a Relação Benefício/Custo que foi de
2,14, o Valor Presente Líquido foi de R$ 8.314.122,07, usando as metodologias de
Administração  Financeira.  Todos  os  cálculos  foram realizados  considerando  uma
taxa de juros de 6%, apesar de que a inflação de 2017, segundo o índice IPCA-
15/IBGE, foi de 2,95%. 

A Figura  8.2.1  mostra os  benefícios líquidos  da  pesquisa  em relação  ao
tempo, considerando o período de 2000 a 2017. Em 2000 iniciou-se os custos com o
desenvolvimento da plataforma Ageitec e a partir de 2005 iniciou-se seus benefícios
ocasionados pela adoção das informações contidas nas ACs. 
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Figura 8.2.1. Benefícios Líquidos da Pesquisa em relação ao tempo (2000/2017)

Fonte: Elaborada pelos autores com base em Alston et al. (1995).

9. AÇÕES SOCIAIS

No Balanço Social ano-base 2008, uma das tecnologias escolhidas para ser
Top-Cases foi a Árvore do Conhecimento da Cana-de-Açúcar, uma das Árvores do
Projeto que já foi lançada e está tendo grande repercussão, pela importância da
temática e pela forma inovadora de abordar o conteúdo referente a esta cultura. Em
2015 o site  do Ageitec  obteve 1.572.220 acessos  (somando os  acessos das 50
árvores), 2016 foram 2.269.659 acessos, um aumento de 46,08% em relação a 2015
e em 2017 foram 2.169.952 acessos, portanto conclui-se que a tecnologia realmente
impacta na vida do usuário, seja ele produtor, pesquisador, estudante ou até mesmo
pessoas querendo se informar sobre os temas expostos no site, bem como seus
impactos  econômicos,  sociais,  ambientais,  avanço  do  conhecimento  e  política-
institucional expostos no relatório, que comprovam a tecnologia como ação social de
grande relevância. A Ageitec é acessada através da web, com linguagem acessível,
gratuita,  muitos  recursos  visuais,  vários  tipos  de  navegação  e,  não  menos
importante,  é  voltada  para  quaisquer  tipos  de  usuários  que  queiram  ler  o  seu
conteúdo, pois a informação é disponibilizada sob diferentes níveis de dificuldade,
conforme o interesse dos leitores.
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Tabela 9.1. – Ações Sociais
Tipo de ação

Ações de filantropia
X Agricultura familiar
X Apoio Comunitário
X Comunidades Indígenas
X Educação e formação profissional externa
X Educação e formação profissional interna
X Meio ambiente e educação ambiental
X Participação no Fome Zero
X Reforma Agrária
X Saúde, segurança e medicina do trabalho
X Segurança Alimenta
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Entrevistados em aspectos socioeconômicos e ambientais:

Para  esta  tecnologia,  foram  entrevistados  11  usuários,  dos  quais  05
participaram de treinamentos e da confecção de árvores do conhecimento, sendo
Editores ou membros da Equipe Editorial, 1 é estudante de Engenharia Ambiental da
PUC-Campinas,  2  são  estudantes  de  Engenharia  Agrícola  da  Unicamp e  3  são
empregados  da  Embrapa  Informática  Agropecuária  (usuários  esporádicos  da
tecnologia).  Em  2015,  equipe  de  2  Centros  de  Pesquisa  Temática  foram
entrevistadas.

 Embrapa (outras UDs): 9 empregados;
 Embrapa Informática Agropecuária: 4 empregados (diversas Áreas);
 PUC-Campinas: 1 graduando em Engenharia Ambiental;
 Unicamp: 2 graduandos em Engenharia Agrícola.

Para  avaliação  dos  impactos  relativos  ao  conhecimento,  capacitação  e
político-institucionais, foram entrevistados 10 empregados da Embrapa sendo:
 6 membros de equipes editoriais de árvores do conhecimento (outras UDs);
 3 Analistas da área de P&D da Embrapa Informática Agropecuária (2 deles
ligado ao desenvolvimento do Projeto);
 1  Analista  da  Área  de  Comunicação  e  Negócios  da  Embrapa  Informática
Agropecuária.
 Em 2015, equipe de 2 Centros de Pesquisa Temática foram entrevistadas.
 Em 2016, equipe de 1 Centro de Pesquisa Temática foi entrevistada.

Anexo A
Produção científica e jornalística 

Agência Embrapa de Informação Tecnológica 

Artigos e Resumos em Anais de Congresso
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mento por satélite em Hiperlinks. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECO-
NOMIA,  DOCUMENTAÇÃO  E  CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO,  21.,  2005,  Curitiba.
Anais eletrônicos. Curitiba: CBBD, 2005.

CARDOSO, C.; SILVA, H. D. da; VENCATO, M. de F. Agência de Informação: opção
de acesso usando a internet. In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRA-
PA FLORESTAS, 6., 2007, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2007.

DEVIDIS, B. M. N.; OLIVEIRA, L. H. M. de. Desenvolvimento de um questionário ele-
trônico para evolução dos websites de informação da Embrapa. In: MOSTRA DE ES-
TAGIÁRIOS  E  BOLSISTAS  DA EMBRAPA INFORMÁTICA AGROPECUÁRIA,  6.,
2010, Campinas. 

FERNANDES, P. H. de O.; QUEIROS, L. R. Análise e otimização do tempo de publi-
cação de websites no âmbito do Sistema Gestor de Conteúdo do projeto Agência de
Informação Embrapa. In: MOSTRA DE ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS DA EMBRAPA
INFORMÁTICA AGROPECUÁRIA, 6., 2010, Campinas. 
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EMBRAPA-CNPTIA, 2009.

MIRANDA, M. S.; SANTOS, A. D. dos. Uso de ferramenta para construção de questi-
onários em plataforma web: uma experiência no projeto iAgência. In: MOSTRA DE
ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS DA EMBRAPA INFORMÁTICA AGROPECUÁRIA, 7.,
2011, Campinas. 

OLIVEIRA, D. R. M. dos S.; OLIVEIRA, S. R. de M.; SOUZA, M. I. F. Agência de In-
formação Embrapa: uma ferramenta para gestão do conhecimento em empresas de
PD&I. In: CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN SISTEMAS, CIBERNÉTICA E IN-
FORMÁTICA, 8.; SIMPOSIM IBEROAMERICANO EN EDUCACIÓN, CIBERNÉTICA
E INFORMÁTICA,  6.;  SIMPOSIUM INTERNACIONAL EN COMUNICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO  Y  CONFERENCIAS,  4.;  SIMPOSIUM  IBEROAMERICANO  EN
GENERACIÓN, COMUNICACIÓN Y GERENCIA DEL CONOCIMIENTO; CONFER-
ENCIA  IBERO-AMERICANA EN  INGENIERÍA E  INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA,
2009, Orlando. 
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CAR, 8.; CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 17.; ENCONTRO DE EXTEN-
SÃO, 7.; CONGRESSO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 5.; WORKSHOP DE GRUPOS DE
PESQUISA, 4.; CONGRESSO DE MEIO AMBIENTE DA AUGM, 6., 2009 São Car-
los, SP: UFSCar, 2009.

SILVA, A. C. F. da; OLIVEIRA, L. H. M. de. Novas ferramentas de interatividade e co-
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In:  MOSTRA  DE  ESTAGIÁRIOS  E  BOLSISTAS  DA EMBRAPA INFORMÁTICA
AGROPECUÁRIA, 8., 2012, Campinas. 

SILVA FILHO, F. da; QUEIROS, L. R. Análise e melhoria do desempenho do serviço
web do banco de termos autorizados – WSBTA do projeto Agência de Informação
Embrapa.  In:  MOSTRA DE ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS DA EMBRAPA INFOR-
MÁTICA AGROPECUÁRIA, 6., 2010, Campinas. 

SOUZA, M. I. F.; ALVES, M. das D. R. Representação descritiva e temática de recur-
sos de informação no Sistema Agência Embrapa: uso do padrão Dublin Core. Revis-
ta Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, v. 7, n. 1, p. 208-
223, jul./dez. 2009

SOUZA, M. I. F.; ALVES, M. das D. R.; QUEIROS, L. R.; SANTOS, A. D. dos; OLI-
VEIRA, L. H. M. de. Representação descritiva e temática no Sistema Agência de In-
formação Embrapa: controle de vocabulário. Transformação, Campinas, v. 22, n. 1,
p. 61-75, jan./abr. 2010.

SOUZA, M. I. F.; MENDES, C. I. C.; SANTOS, A. D. dos; SILVA, J. dos S. V. da. Utili-
zação de obras protegidas pelo direito autoral em Website de conteúdo: a experiên-
cia da Embrapa Informática Agropecuária. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BI-
BLIOTECONOMIA DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 2009, Bonito,
MT. 
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Matérias Jornalísticas

- Portal Embrapa
Título da notícia: Pesquisadores australianos capacitam brasileiros em 

plataforma APSIM
Data: 13/05/2015

Disponível: https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-
noticias/-/noticia/2563292/pesquisadores-australianos-capacitam-brasileiros-em-
plataforma-apsim

Título da notícia: Cadeia produtiva do sisal é tema da nova árvore do 
conhecimento

Data: 26/08/2014
Disponível: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1993324/cadeia-

produtiva-do-sisal-e-tema-da-nova-arvore-do-conhecimento-na-ageitec
Título da notícia: Frango de corte tem árvore do conhecimento
Data: 05/09/2013
Disponível: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1499213/frango-

de-corte-tem-arvore-do-conhecimento
Título da notícia: Mais conhecimentos na web para preservar alimentos
Data: 18/012013
Disponível: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1472016/mais-

conhecimentos-na-web-para-preservar-alimentos
Título da notícia: Agência de Informação Embrapa apresenta sua nova Árvore 

do Conhecimento: Pimenta 
Data: 01/08/2012
Disponível: https://www.embrapa.br/informacao-tecnologica/busca-de-

noticias/-/noticia/1481219/agencia-de-informacao-embrapa-apresenta-sua-nova-
arvore-do-conhecimento-pimenta

Título da notícia: Bioma Caatinga é o novo tema da Agência de Informação
Data: 24/02/2012
Disponível: https://www.embrapa.br/semiarido/busca-de-

noticias/-/noticia/1462317/bioma-caatinga-e-o-novo-tema-da-agencia-de-informacao

Cursos:

- Curso Transferência de Tecnologia Gestor de Conteúdo da Agência todas as
bibliotecárias da Embrapa e responsáveis pelo conteúdo, em Brasília, em outubro de
2015.

- Curso Transferência de Tecnologia Gestor de Conteúdo da Agência para 
Empreendedores da InovaOn (28/06/2012);

- Curso sobre uso da Tecnologia da Agência para Empreendedores da 
empresa pré-incubada InovaOn (14/10/2011);

- Curso: Gestor de Conteúdo da Agência de Informação Embrapa 
(01/09/2011)

- Curso: Gestor de Conteúdo da Agência de Informação Embrapa 
(09/08/2011)

- Curso: Treinamento Tecnológico Agência (26 à 27/10/2010);
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- Curso: Agência (14 à 17/06/2010);

- Curso: Agência (15 à 18/03/2010);

- Treinamento na Construção da Agência de Informação Embrapa (23 e 24/06/
2009);

- Treinamento na Construção da Agência de Informação Embrapa 
(24/06/2009);

- Treinamento na Construção da Agência de Informação Embrapa (25 e 
26/06/2009);

- Treinamento na Construção da Agência de Informação Embrapa (23 à 
26/06/2009);

- Curso: Agência de Informação Embrapa (08 à 11/09/2009);

- Construção de Agência de Informação Embrapa (12 e 13/02/2008);

- Construção de Agência de Informação Embrapa (14 e 15/02/2008);

- Treinamento na Construção da Agência de Informação Embrapa 
(28/05/2008);

- Treinamento na Construção da Agência de Informação Embrapa (29 e 
30/05/2008);

- Agência de Informação Embrapa (20 e 21/06/2006);

- Agência de Informação Embrapa (22 e 23/06/2006);

- Agência de Informação Embrapa (27 e 28/06/2006);

- Agência de Informação Embrapa (29 e 30/06/2006);

- Agência de Informação Embrapa (18 à 21/10/2005);

- Agência de Informação Embrapa (13 à 16/10/2005);

- Agência de Informação Embrapa (9 à 12/08/2005);

Comunicados Técnicos

-  Comunicado Técnico  nº  97:  Banco  de  Termos  –  ferramenta  para  controle  e
padronização de termos na Agência de Informação Embrapa. Dezembro, 2009.
Responsáveis:  Marcia  Izabel  Fugisawa  Souza;  Maria  das  Dores  Alves  Rosa;
Leonardo Ribeiro Queiros.

- Comunicado Técnico nº 80: Conversão de registro MARC 21 para Dublin Core na
Agência de Informação Embrapa. Maio, 2007.
Responsáveis: Marcia Izabel Fugisawa Souza; Maria das Dores Alves Rosa.

- Comunicado Técnico nº 66: Estudo Comparativo entre os Metadados da Agência
de Informação Embrapa e do Acervo Documental do AINFO. Março, 2005.
Responsáveis:  Marcia  Izabel  Fugisawa  Souza;  Maria  Fernanda  Moura;  Adriana
Delfino dos Santos.

- Comunicado Técnico nº 63: Adaptação da Ferramenta Digester para Tratamento
de Atributos em Tags de Documentos XML. Novembro, 2004.
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Responsáveis:  Sérgio  Aparecido  Braga  da  Cruz;  Carla  Geovana do  Nascimento
Macário.

-  Comunicado  Técnico  nº  62:  Uma  Análise  Comparativa  das  Soluções
Tecnológicas Utilizadas nas Apresentações  de Dados  da Agência  de  Informação
Embrapa. Novembro, 2004.
Responsáveis: Maria Fernanda Moura, Adriana Delfino dos Santos, Carla Geovana
do Nascimento Macário, Sérgio Aparecido Braga da Cruz.

- Comunicado Técnico nº 56: Uso Combinado de Casos de Uso e da HiperVisual
para Documentação e Recuperação de Informação. Dezembro, 2003.
Responsáveis: Adriana Delfino dos Santos.

-  Comunicado Técnico nº 50: Implantação de um Serviço de Busca em Site da
www. Novembro, 2003.
Responsáveis: Sérgio Aparecido Braga da Cruz

-  Comunicado  Técnico  nº  7:  Atuação  do  Bibliotecário  no  Sistema  Agência  de
Informação da Embrapa: Perfil Profissional. Novembro, 2001.
Responsáveis: Maria Fernanda Moura, Maria Angélica Andrade Leite, Silvio Roberto
Medeiros Evangelista. 

Boletins de Pesquisa e Desenvolvimento

- Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento nº 30: Uma estratégia interativa para a
expansão  de  expressões  de  busca  utilizando  vocabulário  controlado.  Dezembro,
2011.
Responsáveis:  Maria Fernanda Moura,  Marcos Aparecido Marinho Seixas, Carlos
Miguel Tobar Toledo

-  Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento nº 6: Arquitetura de Software para a
Manutenção de Dados da Agência de Informação da Embrapa. Novembro, 2002.
Responsáveis: Maria Fernanda Moura, Maria Angélica Andrade Leite, Silvio Roberto
Medeiros Evangelista, Kleber Xavier Sampaio, Adriana Delfino dos Santos. 

Documentos

- Documento nº 83 : Personalização dos Softwares HiperEditor e HiperNavegador
para uso na Agência de Informação Embrapa. Dezembro, 2008.
- Documento nº 81 : Manual de Representação Descritiva de Recursos eletrônicos
no Sistema Agência. Dezembro, 2008.
-  Documento nº  58: Gestor  de  Conteúdos da  Agência  de  Informação  Embrapa
Versão 1.3 – Manual do Usuário. Dezembro, 2005.
- Documento nº 57: Mecanismo para Edição de Árvore Hiperbólica através da Web.
Dezembro, 2005.
- Documento nº 53 : Manual de Catalogação: Descrição de Recursos Eletrônicos na
Agência de Informação Embrapa Versão 1.2. Novembro, 2005.
- Documento nº 47 : Proposta de Utilização de Mineração de Textos para Seleção,
Classificação e Qualificação de Documentos. Dezembro, 2004.
- Documento nº 33 : Organização e Armazenamento de Arquivos de Back up de
Banco de Dados. Novembro, 2003
- Documento nº 32 : Estudos  para  Melhoria  da  Arquitetura  do  Gerenciador  de
Conteúdos da Agência de Informação Embrapa. Outubro, 2003.
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- Documento nº 19 : Procedimento para Criação do Ambiente de Armazenamento
em Banco de Dados da Agência de Informação da Embrapa. Outubro, 2002.
-  Documento nº 17: Ferramentas Automatizadas para a Manutenção e Acesso a
Dados das Agências de Informação da Embrapa: Apostila de treinamento. Outubro,
2002.
- Documento nº 11: Guia para Descrição de Recurso Eletrônico no Sistema Agência
Utilizando Dublin Core. Agosto, 2002

Anexo B
DADOS DAS CONTAS PARA CÁLCULO DOS CUSTEIO DA UNIDADE
1) Contas ignoradas para fins de rateio e cálculo do custeio geral da Unidade
3.3.1.9.0.91.03 -  ACAO NAO TRANSITADA JULG CAR UNICO- ATI CIVIL;  3.3.1.9.0.91.32 -  SENT.JUDIC.TRANS.JULG.CAR.UNICO-ATIVO
CIVIL; 3.3.3.5.0.39.01 - INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL; 3.3.3.9.0.14.14 - DIARIAS NO PAIS; 3.3.3.9.0.14.16 - DIARIAS NO
EXTERIOR; 3.3.3.9.0.30.31 -  SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS; 3.3.3.9.0.30.33 -  MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL;
3.3.3.9.0.30.35  -  MATERIAL  LABORATORIAL;  3.3.3.9.0.30.45  -  MATERIAL TECNICO  P/  SELECAO  E  TREINAMENTO;  3.3.3.9.0.30.53  -
MATERIAL METEOROLOGICO; 3.3.3.9.0.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO; 3.3.3.9.0.33.01 - PASSAGENS PARA O
PAIS;  3.3.3.9.0.33.02  -  PASSAGENS  PARA O  EXTERIOR;  3.3.3.9.0.33.03  -  LOCACAO DE  MEIOS  DE  TRANSPORTE;  3.3.3.9.0.33.08  -
PEDAGIOS; 3.3.3.9.0.33.96 - PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIPADO; 3.3.3.9.0.36.02 - DIARIAS A COLABORADORES
EVENTUAIS NO PAIS; 3.3.3.9.0.36.05 - DIREITOS AUTORAIS; 3.3.3.9.0.36.06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS; 3.3.3.9.0.36.07 -
ESTAGIARIOS;  3.3.3.9.0.36.17 -  TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO;  3.3.3.9.0.36.25 -  SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSERVACAO;  3.3.3.9.0.36.28  -  SERVICO  DE  SELECAO  E  TREINAMENTO;  3.3.3.9.0.39.02  -  CONDOMINIOS;  3.3.3.9.0.39.03  -
COMISSOES E CORRETAGENS; 3.3.3.9.0.39.09 - ARMAZENAGEM; 3.3.3.9.0.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS; 3.3.3.9.0.39.11 - LOCACAO DE
SOFTWARES;  3.3.3.9.0.39.14  -  LOCACAO  BENS  MOV.  OUT.NATUREZAS  E  INTANGIVEIS;  3.3.3.9.0.39.18  -  SERVICOS  DE
ESTACIONAMENTO  DE  VEICULOS;  3.3.3.9.0.39.22  -  EXPOSICOES,  CONGRESSOS  E  CONFERENCIAS;  3.3.3.9.0.39.24  -  VISTOS
CONSULARES;  3.3.3.9.0.39.46  -  SERVICOS  DOMESTICOS;  3.3.3.9.0.39.51  -  SERVICOS  DE  ANALISES  E  PESQUISAS  CIENTIFICAS;
3.3.3.9.0.39.57 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS; 3.3.3.9.0.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS; 3.3.3.9.0.39.65 - SERVICOS DE
APOIO  AO  ENSINO;  3.3.3.9.0.39.75  -  SERVICO  DE  INCINERACAO/DESTRUICAO  DE  MATERIAL;  3.3.3.9.0.39.94  -  AQUISICAO  DE
SOFTWARES DE APLICACAO.; 3.3.4.9.0.39.75 - PEDAGIOS ; 3.3.3.9.0.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES.

2) Contas integralmente consideradas para fins de rateio e cálculo do custeio geral
da Unidade atribuído ao projeto
3.3.3.9.0.30.01  -  COMBUSTIVEIS  E  LUBRIFICANTES  AUTOMOTIVOS;  3.3.3.9.0.30.03  -  COMBUSTIVEIS  E  LUBRIF.  P/  OUTRAS
FINALIDADES;  3.3.3.9.0.30.04  -  GAS  E  OUTROS  MATERIAIS  ENGARRAFADOS;  3.3.3.9.0.30.09  -  MATERIAL  FARMACOLOGICO;
3.3.3.9.0.30.11 - MATERIAL QUIMICO; 3.3.3.9.0.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO; 3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;
3.3.3.9.0.30.19  -  MATERIAL  DE  ACONDICIONAMENTO  E  EMBALAGEM;  3.3.3.9.0.30.20  -  MATERIAL  DE  CAMA,  MESA  E  BANHO;
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA; 3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO; 3.3.3.9.0.30.23 -
UNIFORMES,  TECIDOS  E  AVIAMENTOS;  3.3.3.9.0.30.24  -  MATERIAL  P/  MANUT.DE  BENS  IMOVEIS/INSTALACOES;  3.3.3.9.0.30.25  -
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS; 3.3.3.9.0.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA; 3.3.3.9.0.30.29 - MATERIAL P/
AUDIO, VIDEO E FOTO; 3.3.3.9.0.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR; 3.3.3.9.0.30.37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO; 3.3.3.9.0.30.39 -
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS; 3.3.3.9.0.30.42 - FERRAMENTAS; 3.3.3.9.0.30.44 -  MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E
OUTROS;  3.3.3.9.0.30.46  -  MATERIAL  BIBLIOGRAFICO;  3.3.3.9.0.30.47  -  AQUISICAO  DE  SOFTWARES  DE  BASE;  3.3.3.9.0.30.50  -
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS; 3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO; 3.3.3.9.0.31.03 - PREMIACOES CIENTIFICAS;
3.3.3.9.0.33.05 - LOCOMOCAO URBANA; 3.3.3.9.0.36.18 - MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS; 3.3.3.9.0.36.30 - SERVICOS
MEDICOS E ODONTOLOGICOS; 3.3.3.9.0.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO; 3.3.3.9.0.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA; 3.3.3.9.0.39.01 -
ASSINATURAS  DE  PERIODICOS  E  ANUIDADES;  3.3.3.9.0.39.12  -  LOCACAO  DE  MAQUINAS  E  EQUIPAMENTOS;  3.3.3.9.0.39.16  -
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS; 3.3.3.9.0.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; 3.3.3.9.0.39.19
- MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS; 3.3.3.9.0.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS; 3.3.3.9.0.39.23 -
FESTIVIDADES E HOMENAGENS; 3.3.3.9.0.39.35 -  MULTAS DEDUTIVEIS; 3.3.3.9.0.39.39 -  ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS;
3.3.3.9.0.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR; 3.3.3.9.0.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO; 3.3.3.9.0.39.43
- SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA; 3.3.3.9.0.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO; 3.3.3.9.0.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO
EM  GERAL;  3.3.3.9.0.39.48  -  SERVICO  DE  SELECAO  E  TREINAMENTO;  3.3.3.9.0.39.50  -  SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E
LABORATORIAIS;  3.3.3.9.0.39.58  -  SERVICOS  DE  TELECOMUNICACOES;  3.3.3.9.0.39.59  -  SERVICOS  DE  AUDIO,  VIDEO  E  FOTO;
3.3.3.9.0.39.66  -  SERVICOS  JUDICIARIOS;  3.3.3.9.0.39.69  -  SEGUROS  EM  GERAL;  3.3.3.9.0.39.70  -  CONFECCAO  DE  UNIFORMES,
BANDEIRAS  E  FLAMULAS;  3.3.3.9.0.39.72  -  VALE-TRANSPORTE;  3.3.3.9.0.39.73  -  TRANSPORTE  DE  SERVIDORES;  3.3.3.9.0.39.74  -
FRETES  E  TRANSP.  DE  ENCOMENDAS;  3.3.3.9.0.39.77  -  VIGILANCIA  OSTENSIVA/MONITORADA;  3.3.3.9.0.39.78  -  LIMPEZA  E
CONSERVACAO;  3.3.3.9.0.39.79  -  SERV.  DE  APOIO  ADMIN.,  TECNICO  E  OPERACIONAL;  3.3.3.9.0.39.81  -  SERVICOS  BANCARIOS;
3.3.3.9.0.39.83 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS; 3.3.3.9.0.39.88 - PROMOCAO; 3.3.3.9.0.39.90 - SERVICOS
DE PUBLICIDADE LEGAL; 3.3.3.9.0.39.95 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS; 3.3.3.9.0.39.96 - OUTROS SERV.DE
TERCEIROS  PJ-  PAGTO  ANTECIPADO;  3.3.3.9.0.39.99  -  OUTROS  SERVICOS  DE  TERCEIROS-PESSOA JURIDICA;  3.3.3.9.0.47.02  -
IMPOSTO  S/  PROP.  PREDIAL E  TERRIT.URBANA-IPTU;  3.3.3.9.0.47.05  -  IMPOSTO  S/  PROPR.DE  VEICULOS  AUTOMOTORES-IPVA;
3.3.3.9.0.47.06  -  IMPOSTO  SOBRE  PRODUTOS  INDUSTRIALIZADOS  -  IPI;  3.3.3.9.0.47.08  -  IMPOSTO  S/SERVICOS  DE  QUALQUER
NATUREZA-ISSQN;  3.3.3.9.0.47.10  -  TAXAS;  3.3.3.9.0.47.11  -  COFINS;  3.3.3.9.0.47.14  -  CPMF;  3.3.3.9.0.47.17  -  PSSS  -  DIARIAS;
3.3.3.9.0.47.18 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS; 3.3.3.9.0.47.19 - INSS - DIARIAS; 3.3.3.9.0.91.01 - SENTENCAS
JUDICIAIS  TRANSITADAS EM JULGADO;  3.3.3.9.0.91.03 -  DECISOES JUDICIAIS;  3.3.3.9.1.39.47  -  SERVICOS DE COMUNICACAO EM
GERAL; 3.3.3.9.1.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; 3.3.3.9.1.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL;
3.3.3.9.1.47.18  -  CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS  DE  TERCEIROS;  3.3.4.6.0.41.01  -  AUTARQUIAS  ;  3.3.4.6.0.41.99  -  OUTRAS
CONTRIBUICOES ; 3.3.4.9.0.36.17 -  OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV.  PESS ;  3.3.4.9.0.39.08 -  DESPESAS DE PEQUENO VULTO ;
3.3.4.9.0.39.18 -  MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN ;  3.3.4.9.0.39.31  -  OUTROS IMPOSTOS ESTADUAIS ;  3.3.4.9.0.39.32 -
OUTROS  IMPOSTOS  MUNICIPAIS  ;  3.3.4.9.0.39.35  -  MULTAS  COMPENSATORIAS  ;  3.3.4.9.0.39.62  -  SERVICOS  DE  PRODUCAO
INDUSTRIAL ; 3.3.4.9.0.39.86 - CONT.PROV.MOV.TRANS.VAL.CRED.DIR.N ; 3.3.4.9.0.93.02 – RESTITUICOES.

3) Contas parcialmente consideradas (50% do valor) para fins de rateio e cálculo do
custeio geral da Unidade atribuído ao projeto
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3.3.3.9.0.30.26  -  MATERIAL  ELETRICO  E  ELETRONICO;  3.3.3.9.0.39.05  -  SERVICOS  TECNICOS  PROFISSIONAIS;
3.3.3.9.0.39.08  -  MANUTENCAO  DE  SOFTWARE;  3.3.3.9.0.39.80  -  HOSPEDAGENS;  3.3.3.9.0.30.17  -  MATERIAL  DE
PROCESSAMENTO DE DADOS; 3.3.3.9.0.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO.

Campinas, SP, 08 de fevereiro de 2018.
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