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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 
 
1.- IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
1.1. Nome/Título 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS AGROPECUÁRIAS 

(AMBITEC-AGRO) 
 
1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 
 
Objetivo Estratégico PDE/PDU 
X 
 
X 
 
 
 
 
 

Garantir a competitividade e a sustentabilidade da agricultura Brasileira; 
Atingir um novo patamar tecnológico competitivo em agroenergia e biocombustíveis; 
Intensificar o desenvolvimento de tecnologias para o uso sustentável dos biomas e a 
integração produtiva das regiões brasileiras; 
Prospectar a biodiversidade para o desenvolvimento de produtos diferenciados e com 
alto valor agregado para a exploração de novos segmentos de mercado; 
Contribuir para o avanço da fronteira do conhecimento e incorporar novas tecnologias, 
inclusive as emergentes; 

 Não se aplica. 
 
1.3. Descrição Sucinta 
 

O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

AGROPECUÁRIAS (Ambitec-Agro) consiste de módulos integrados de indicadores 
socioambientais para os setores produtivos rurais da agricultura, da produção animal 
e da agroindústria. O sistema compõe-se de um conjunto de matrizes de 
ponderação construídas para permitir a consideração de sete aspectos de 
contribuição de uma dada inovação tecnológica ou atividade rural para o 
desempenho socioambiental na produção agropecuária, quais sejam, Eficiência 
Tecnológica e Qualidade ambiental na dimensão de Impactos ecológicos, e 
Respeito ao consumidor, Emprego, Renda, Saúde e Gestão e administração na 
dimensão de Impactos socioeconômicos (Figura 1). Cada um destes aspectos é 
composto por um conjunto de Critérios, organizados em matrizes de ponderação 
automatizadas, nas quais os Indicadores são valorados com coeficientes de 
alteração, conforme verificação em campo e levantamento de dados junto a 
produtores rurais adotantes das tecnologias e responsáveis pelas atividades 
produtivas e estabelecimentos rurais. 
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Figura 1 - Diagrama com as dimensões e critérios considerados em verificação de campo para a avaliação de desempenho 
socioambiental de inovações tecnológicas e atividades rurais com o sistema Ambitec-Agro. 
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Durante os estudos de avaliação de impacto de inovações tecnológicas, o 
usuário do sistema e o produtor indicam, conforme observação do contexto local de 
adoção, os coeficientes de alteração dos indicadores, em razão específica da 
aplicação da tecnologia e nas condições de manejo particulares à situação 
estudada, compondo assim cada produtor uma unidade amostral de avaliação de 
impacto da inovação tecnológica. Estes coeficientes de alteração dos indicadores 
são definidos conforme a Tabela 1: 
 

Tabela 1. Impacto da inovação tecnológica (ou atividade rural), 
conforme contexto específico de adoção observado no 
estabelecimento rural, e coeficientes de alteração a serem inseridos 
nas matrizes de ponderação de indicadores Ambitec-Agro. 

Impacto da tecnologia ou atividade rural, 
observado sob as condições de manejo 

específicas do estabelecimento 

Coeficiente de 
alteração do 

indicador 

Grande aumento no indicador (> 25%) +3 

Moderado aumento no indicador ( 25%) +1 

Indicador inalterado 0 

Moderada diminuição no indicador ( 25%) -1 

Grande diminuição no indicador (> 25%) -3 

 
FATORES DE PONDERAÇÃO 

 
Estes coeficientes de alteração dos indicadores representam a direção e a 

magnitude dos efeitos observados da adoção tecnológica na atividade produtiva, 
conforme verificação de campo e conhecimento do produtor, no contexto específico 
de manejo e na situação particular de seu estabelecimento. As matrizes de 
ponderação do sistema Ambitec-Agro incluem ainda dois fatores de ponderação, 
que se referem ao peso do indicador na composição dos critérios de impacto, e à 
escala da ocorrência dos efeitos observados em campo. 

 
A ponderação do peso do indicador para a formação do critério de impacto 

da tecnologia é uma etapa de normalização, devido aos diferentes números de 
indicadores que podem compor os vários critérios. Os valores dos pesos dos 
indicadores expressos nas matrizes de ponderação podem ser alterados pelos 
usuários do sistema, para melhor refletir situações específicas de avaliação, nas 
quais se pretenda enfatizar (ou desconsiderar) alguns dos indicadores, desde que o 
peso total dos indicadores para um dado critério seja igual à unidade (+/-1, a 
depender a direção do impacto). 

 
A ponderação da escala da ocorrência explicita o espaço no qual ocorre o 

impacto da atividade, conforme a situação específica de aplicação local, e pode ser: 
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i. pontual quando o impacto da tecnologia restringe-se à área, ao campo 
cultivado ou ao recinto no qual esteja ocorrendo a alteração no indicador; 

ii. local quando o impacto faça-se sentir externamente a essa área, porém 
confinado aos limites da unidade produtiva ou estabelecimento rural; 

iii. no entorno quando o impacto abranja além dos limites da unidade produtiva 
ou estabelecimento rural. 
 
O fator de ponderação da escala da ocorrência implica a multiplicação do 

coeficiente de alteração do indicador por valores predeterminados, conforme 
apresentado na Tabela 2. 
 
Tabela 2. Fatores de ponderação multiplicativos, relativos à escala da ocorrência 

dos impactos sobre os indicadores de desempenho da atividade rural ou 
inovação tecnológica analisada. 

 

Escala da ocorrência Fator de ponderação 

Pontual: campo cultivado ou recinto, ou 1 

Local: o estabelecimento rural ou agroindustrial, ou 2 

Entorno: além dos limites do estabelecimento 5 

 
Duas particularidades dos efeitos das tecnologias nos indicadores e 

atividades são incluídas nas matrizes de ponderação: 
1. com o objetivo de diferenciar indicadores inalterados (aqueles com 

coeficiente de alteração igual a zero), daqueles que eventualmente não se apliquem 
ao caso em estudo; as matrizes de ponderação incluem uma linha para exclusão do 
indicador (‘não se aplica’). Nesses casos, o usuário deverá zerar o fator de 
ponderação de importância do indicador excluído, e redistribuir o valor para os 
outros indicadores, mantendo assim a soma dos fatores de importância (+/-1, a 
depender a direção do impacto). 

2. algumas das matrizes de ponderação têm a escala de ocorrência restrita 
ao nível pontual. Isso ocorre quando a influência do indicador é espacialmente 
limitada, e não faz sentido considerar outras escalas. Nesses casos, visando manter 
a consistência da escala de expressão de resultados, o fator de ponderação será 
sempre o máximo (5). 

 
O procedimento de avaliação Ambitec-Agro consiste em verificar a direção 

(aumenta, diminui, ou permanece inalterado) e a escala de ocorrência (pontual, local 
ou entorno) dos coeficientes de alteração dos indicadores para cada critério, 
atribuídos em razão específica da aplicação da tecnologia ou implementação da 
atividade rural, nas condições de manejo observadas em campo. Os resultados 
finais da avaliação de impacto são apresentados graficamente e expressos em 
escala de atribuição multicritério entre ±15. 
 

Assim, um estudo de avaliação de impactos com o método Ambitec-Agro se 
desenvolve em três etapas, quais sejam: 1) definição da magnitude de aplicação 
tecnológica ou atividade rural, delimitação geográfica da adoção e dos usuários, 
para seleção e contextualização da amostra; 2) vistoria de campo / levantamento de 
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dados junto ao produtor, análise dos indicadores e preenchimento das matrizes de 
ponderação; e 3) avaliação dos índices de desempenho obtidos, interpretação e 
formulação de relatório individual ao produtor, com proposição de práticas 
alternativas de manejo e adoção tecnológica, visando minimizar impactos negativos 
e promover impactos positivos. 

 
O objetivo do sistema de indicadores Ambitec-Agro é prover uma abordagem 

simples e prática, expedita e de baixo custo, aplicável à avaliação multicritério de 
impactos socioambientais, para a ampla variedade de inovações tecnológicas e 
atividades rurais focadas nos projetos de P&D da Embrapa e seus parceiros do 
sistema brasileiro de pesquisa agropecuária.  

 
1.4. Ano de Lançamento: 2000 
 
1.5. Ano de Início de adoção: 2001 
 
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 

 
Esta tecnologia é utilizada em todo o território nacional e também em nível 
internacional. 
 
1.7. Beneficiários 
 

Os beneficiários do sistema Ambitec-Agro estão dispersos por toda a cadeia 
produtiva e de pesquisa e desenvolvimento agropecuária. Eles são 
produtor/administrador rural, consultor ou extensionista rural, consumidor dos 
produtos desse produtor e sociedade em geral, principalmente no entorno do 
estabelecimento avaliado. Além destes estão instituições de pesquisa e 
desenvolvimento e inovação (PD&I) agropecuária e instituições de extensão e 
fomento de tecnologias rurais. Mais detalhes sobre cada beneficiário estão no tópico 
abaixo.  
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2.- IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
 

Os resultados da avaliação por meio do Ambitec-Agro proporcionam ao 
produtor/administrador uma ampla visão do desempenho socioambiental de seu 
estabelecimento rural em função de inovações tecnológicas adotadas, tanto de 
aspectos que tenham tido piora quanto melhora em seu desempenho. Com base 
nisso, o produtor/administrador pode identificar os aspectos que necessitam de 
gestão para aumento da sustentabilidade de sua atividade e quais os benefícios e 
desvantagens advindos da adoção de determinada tecnologia.  

 
  Com isso, o Ambitec-Agro se insere em diversos elos da cadeia produtiva, de 
modo que seus potencias beneficiários podem ser (i) instituição ou consultor que 
executará estudo de desempenho ambiental; (ii) produtor/administrador rural que 
será objeto do estudo e receberá um diagnóstico e eventualmente orientações sobre 
o desempenho de seu estabelecimento; (iii) clientes do produtor/administrador rural 
que poderão receber produto de melhor qualidade e (iv) sociedade em geral que se 
beneficiará de aumento na sustentabilidade por meio de análises de desempenho 
socioambientais.  
 
  Além destes, com essas características o sistema também tem como 
beneficiários tomadores de decisões e instituições de PD&I agropecuárias. No 
primeiro caso, os resultados possibilitam a indicação de medidas de fomento ou 
controle da adoção de tecnologias, segundo planos de desenvolvimento local 
sustentável e, finalmente, proporcionam uma unidade de medida objetiva de 
impacto, auxiliando na qualificação, seleção e transferência de tecnologias 
agropecuárias. Já instituições de PD&I podem avaliar o desempenho de tecnologias 
para identificar oportunidades de aperfeiçoamento da mesma assim como riscos na 
sua adoção visando ao aumento do desenvolvimento sustentável de atividades 
rurais. 
 
  Destaca-se como exemplo, conforme citado por Rodrigues (2015), a utilização 
do Ambitec-Agro como plataforma de avaliação de impactos pela Embrapa, para 
avaliar anualmente as contribuições tecnológicas geradas em seus programas de 
PD&I, além de ser aplicado para apoiar a análise da formulação de projetos e a 
avaliação de impactos de inovações agropecuárias, esta última considerada como 
segundo nível de integração. De 2005 a 2008 foram avaliadas 123 inovações, 180 
avaliações pareadas ambientais/sociais tais como: 1. Tecnologias de uso de 
insumos: por exemplo ‘uso de gesso na soja, café e milho em solos de Cerrado’, 
‘Dosagem do regulador de crescimento cloreto de mepiquat em algodão’, 
‘Bioinseticida no controle de larvas de A. aegypti’, ‘Uso de lodo de esgoto na 
agricultura’, etc.; 2. Tecnologias de recursos genéticos, melhoramento vegetal e 
animal: por exemplo ‘Feijão preto cv. BRS Valente’, ‘Capins Mombaça, Marandú e 
Tanzania’, ‘Cenoura cv. Brasília’, ‘Variedades de Banana resistentes à Sigatoka 
Negra’, ‘Suíno Híbrido Embrapa MS58’, ‘Galinhas poedeiras Embrapa 051 Colonial’, 
etc.); 3. Tecnologias Agro-industriais / Pós-colheita: por exemplo ‘Cortes padrão 
para carcassas ovinas’, ‘Sistema de secagem em pequena escala para hortaliças’, 
‘Módulos múltiplos para processamento de castanha de caju’, ‘Fabricação de iogurte 
de extrato de soja’, etc.; 4. Práticas agrícolas melhoradas: por exemplo ‘Controle 
integrado de pragas na maçã’, ‘Uso de gliricidia como moirão vivo’, ‘Enriquecimento 
do extrato herbáceo na Caatinga para produção de ovinos’, ‘Fixação biológica de N 
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na soja’, ‘Manejo integrado da vespa-da-madeira (Sirex noctilio) em pinus’, etc.; 5. 
Tecnologias de Manejo Integrado de Recursos Naturais: por exemplo ‘Sistema 
integrado de produção de algodão para o Cerrado’, ‘Manejo de populações nativas 
de açaí em várzeas e estuários na Amazônia’, ‘Sisplan – sistema computacional 
para manejo florestal’, ‘Manejo em plantio direto na soja’, ‘Sistema de rotação de 
culturas com pastagens de inverno’, etc. Além da Embrapa, o sistema já foi utilizado 
por outras instituições de PD&I nacionais, como EPAMIG e INCAPER, universidades 
públicas e privadas e até institutos de pesquisa fora do Brasil como INTA da 
Argentina e CORPOICA da Colômbia. 
 
  Especificamente sobre seu uso para composição do Balanço Social da 
Embrapa, realizado desde 2001, a base de dados com os numerosos relatórios de 
avaliação de impactos das inovações tecnológicas agropecuárias nos últimos anos 
espelha a magnitude dos resultados de PD&I e permite uma mudança de base para 
a análise crítica dessas contribuições, da especulação simplista para a elaboração 
instruída. Aspectos relativos à geração e qualidade dos empregos, renda, saúde, 
qualidade dos produtos e segurança alimentar, uso de insumos e conservação 
ambiental, entre muitos outros indicadores podem ser verificados, com elementos de 
referência obtidos em observações de campo, segundo os contextos de adoção 
tecnológica vistoriados junto aos usuários. Pesquisadores, agentes de transferência 
tecnológica e comitês de planejamento da pesquisa têm, nessa base de dados, 
informações para corrigir impactos negativos e promover aqueles positivos. Esses 
são valiosos processos de aprendizado institucional e importante patrimônio 
informacional providos pela plataforma de avaliação de impactos da Embrapa. 
 

Com relação ao uso por consultores e extensionistas, a lista de downloads do 
sistema evidencia a ampla gama de usuários, que além de instituições de extensão 
rural como EMATER e CATI, incluem consultores autônomos, empresas agrícolas e 
instituições como SEBRAE e prefeituras e secretarias de estado. Um destaque em 
2017 foi o estabelecido de um contrato de fornecimento de tecnologia industrial 
(know how), sob o compromisso de sua efetiva exploração econômica mediante 
produção em escala industrial e comercialização dos respectivos produtos ou 
serviços, firmado com uma empresa de assessoria agropecuária para 
estabelecimentos rurais. O licenciamento resultou em novo sistema, derivado do 
Ambitec-Agro e APOIA-NovoRural, batizado de Agrodimensões, que tem como 
objetivo a verificação e monitoramento do perfil socioambiental de propriedades 
agrícolas associado a mecanismos de comunicação com o consumidor. A empresa 
licenciante já iniciou a exploração comercial deste produto, gerando aportes 
econômicos para a própria empresa e para seus clientes diretos e indiretos. 

 
Finalmente com relação aos beneficiários no grupo de 

produtores/administradores rurais e consumidores finais, considerando que o 
sistema Ambitec-Agro preconiza a avaliação de vários produtores por cada 
tecnologia avaliada, que cada produtor tem uma variedade de clientes, e assumindo 
que nos casos acima pelo menos um mínimo de dois a três produtores foram 
avaliados, pode-se ter uma ideia da dimensão do universo em que o sistema teve 
impactos, certamente com alcances muito maiores que aqueles estimados neste 
relatório. O sistema Agrodimensões, derivado do Ambitec-Agro, foi desenvolvido em 
aplicativo móvel para celulares e gera um QRCode que permite acesso aos 
resultados e gráficos de desempenho pelos consumidores. Com isso, a tecnologia 
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poderá ter um alcance ainda mais abrangente e ampliar o acesso pelos 
consumidores urbanos ao desempenho socioambiental dos produtos avaliados por 
essa empresa e direcionar seu consumo àqueles sistemas produtivos que julgar 
mais condizentes com seus princípios. 

 
3.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 
 
Se aplica: sim ( x  )   não (   ) 
 
3.1- Avaliação dos Impactos Econômicos 
 

O sistema de ‘Avaliação de Impactos Ambientais de Inovações Tecnológicas 

Agropecuárias’ (Ambitec-Agro) tem como foco facilitar a avaliação de alterações de 

desempenho socioambiental de estabelecimentos rurais em consequência da 

adoção de determinada tecnologia.  

Conforme citado acima, o sistema tem diferentes públicos-alvo e portanto 

potencial de impactos econômicos em diferentes pontos da cadeia de valor: 1- como 

público-alvo direto estão instituições e consultores interessados em estudos de 

desempenho ambiental, a quem permite através do acesso gratuito ao sistema, 

estudos e avaliações de forma relativamente simples, ágil e de baixo custo; 2- em 

seguida, tem como público os gestores dos estabelecimentos rurais em que as 

avaliações são realizadas, tendo como impacto potencial proporcionar indicadores e 

informações que subsidiem sua melhor gestão socioambiental; 3- finalmente, 

assumindo que o gestor do estabelecimento implemente melhorias recomendadas, o 

sistema teria impacto na sociedade, tanto por permitir de forma indireta o aumento 

da sustentabilidade nas atividades avaliadas quanto por permitir a disponibilização 

de produtos de maior qualidade a seus clientes. 

Pela maior disponibilidade de dados, nesse relatório somente serão 

estimados os benefícios econômicos relacionados ao primeiro elo da cadeia de 

valor, ou seja, nas instituições e consultores que utilizam o sistema. Para estimativa 

do impacto econômico, assumiu-se que no cenário contrafactual o sistema seria 

cobrado. Portanto, a disponibilização do sistema de forma gratuita pela Embrapa, 

como é feito hoje, representaria um impacto de redução de custos para esses 

públicos. Os benefícios proporcionados pelo licenciamento da tecnologia no ano de 

2017 a uma empresa de assessoria agropecuária foram incorporados na avaliação 

apenas na forma de simples adotantes do sistema. Apesar de a empresa já ter 

iniciado a exploração comercial do produto Agrodimensões, pelo fato de isso ter se 

dado apenas no fim do ano de 2017, optou-se por contabilizar esses benefícios 

apenas para o ano-base 2018. 

Para estimativa do montante do impacto de redução de custos para cada 

usuário, utilizou-se o método de valoração contingente, pela medida "Disposição a 

pagar", na forma de Lances livres ou forma aberta, mas usando o mecanismo 

‘cartões de pagamento’ (Motta, 1997). Para isso, os usuários foram entrevistados e 

questionados quanto estariam dispostos a pagar para o uso do sistema por ano e 

por licença. Para ajudar a escolha do entrevistado, foi apresentado um leque de 

exemplos de custos de outros softwares com a seguinte escala de preços: 100, 400, 
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1.000 e 10.000 reais por ano. O entrevistado poderia dizer o valor que desejasse ou 

apontar um dos exemplos como referência de valor.  

Foram entrevistados oito usuários do sistema conforme detalhe da tabela 

3.3.1. O valor médio de disposição a pagar apontado pelo universo de entrevistados 

foi de R$ 3.008,20 (já corrigidos para 2017 pelo IGD-PI) por ano por licença (Tabela 

3.3.2). Este valor ficou próximo do valor estimado cobrado pelo uso de um sistema 

similar, denominado Sustainability Monitoring and Assessment RouTine (SMART, 

2016). Cada avaliação realizada com uso desse sistema tem custo entre 800 e 1.200 

euros para uma propriedade média. Corrigidos pela inflação e preço do euro no 

período da consulta e assumindo que 50% desse valor seria devido ao sistema 

SMART, chegaríamos a um custo de R$ 2.297,69. A média obtida nas entrevistas 

(R$ 3.008,20) foi então assumida como o valor médio que os usuários estariam 

dispostos a pagar pelo uso do sistema caso este fosse cobrado, sendo os custos 

atuais nulos, dado que o sistema é disponibilizado gratuitamente (Tabela Ab). Os 

resultados de cada entrevista estão disponíveis no arquivo “Beneficios Ambitec 2017 

v1.xls”. Para a estimativa dos impactos econômicos totais, o valor médio acima foi 

multiplicado pelo universo de usuários da tecnologia em cada ano desde seu 

lançamento.  

A estimativa do universo de usuários foi feita a partir de quatro diferentes 

fontes de dados. A primeira refere-se às próprias oito entrevistas, nas quais os 

usuários foram questionados sobre quantas pessoas utilizaram o sistema e em que 

período. Usuários da Embrapa que foram entrevistados não foram contabilizados 

nesse momento pois já constam nas demais fontes de dados. A segunda fonte 

consta dos dados de relatórios de avaliação de impacto da própria Embrapa, 

disponibilizados no Sistema de Informação de Apoio à Decisão Estratégica da 

empresa (SIDE, 2016). A Embrapa é uma grande usuária do Ambitec-Agro uma vez 

que o adota em avaliações sistemáticas de impacto de suas tecnologias desde 2001 

até o presente (SIDE, 2016). Verificou-se a partir de que ano cada unidade passou a 

reportar relatórios de impacto de tecnologias e assumiu-se que desde esse momento 

uma licença do sistema estaria sendo utilizada pela unidade. Quando necessário, as 

informações foram confirmadas e complementadas por contato com a 

Coordenadoria de Avaliação de Desempenho Institucional da Embrapa.  

A terceira fonte de dados corresponde aos registros de downloads do sistema 

realizados através do website da Embrapa desde 2009 

(www.cnpma.embrapa.br/forms/index.php3?func=softwma). O registro foi tratado 

para eliminação de entradas repetidas, de downloads feitos por empregados da 

própria Embrapa e de pessoas entrevistadas (uma vez que esses dois últimos casos 

já foram contabilizados acima). O número de downloads totais foi de 637 e após o 

tratamento acima foram contabilizados 415 downloads únicos desde 2009, de 291 

instituições diferentes e de pelo menos 15 países. 

A estimativa de adoção de softwares a partir de dados de downloads possui 

muitas incertezas. Alguns estudos sobre retenção de usuários que fazem downloads 

de aplicativos para celular têm mostrado que em média entre 31 e 39% dos usuários 

que fazem download são retidos, ou seja, retornam 11 ou mais vezes a usar o 

aplicativo (Leger, 2013; Chen 2015; Hoch, 2015). Com base nesses valores, 
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assumiu-se no relatório do ano base 2016 que 35% (valor médio) dos downloads 

realizados de forma gratuita teriam sido feitos se o software fosse cobrado e que 

estes usuários teriam feito uso contínuo do mesmo desde a data do download. No 

entanto, com a adoção dessa porcentagem, o valor de downloads obtido (145) 

equivale à metade do número de instituições únicas que efetuou o download do 

sistema (291). Por outro lado, alguns estudos de avaliação de impacto assumem que 

100% dos downloads teriam sido feitos se o sistema fosse cobrado. Para o relatório 

desse ano, assumiu-se que a probabilidade de que cada instituição adquirisse pelo 

menos uma licença seria alta e de forma a aproximar os valores obtidos acima, 

assumiu-se que 50% dos downloads teriam ocorrido se o software gratuito, o que 

totalizou 208 usuários e 914 licenças anuais. Essas premissas são muito 

importantes para o resultado e possuem um alto grau de incerteza. A forma paga do 

software poderia desencorajar uma maior quantidade de downloads, podendo levar 

a porcentagem acima a ser mais baixa; por outro lado um mesmo download feito por 

uma instituição poderia servir a vários usuários que na forma paga necessitariam 

outras licenças e a disponibilização do sistema por outras vias, como e-mail ou 

cópias digitais não estão contabilizadas, possivelmente resultando em subestimativa. 

Assim sendo, na inexistência de fontes de informações mais detalhadas, adotou-se o 

valor acima considerando que é um cenário intermediário entre estes dois cenários 

extremos. 

Finalmente, a última fonte de dados de usuários, adicionada nesse relatório, 

foi o número de projetos de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa que utilizam o 

Ambitec-Agro como parte de sua metodologia, consultados através dos sistemas 

corporativos da Embrapa “Quaesta” e “Ideare”. Em dezembro de 2017, foi feita uma 

busca pelo termo “Ambitec” no sistema Quaesta, resultando em um total de 98 

projetos, desde 2007. De posse do número do projeto, foi verificado no sistema 

Ideare se a citação ao Ambitec constava em sua metodologia. Do total, 93 projetos 

liderados por 34 diferentes Unidades da Embrapa citavam o uso do sistema como 

parte de sua metodologia. 

Assumiu-se que esse universo de usuários seria distinto dos usuários da 

Embrapa dedicados a avaliar o impacto das tecnologias da empresa, uma vez que 

os primeiros estão envolvidos em projetos com objetivos de P&D e com 

financiamento próprio, enquanto os últimos estão envolvidos em uma ação 

institucional liderada pela Coordenadoria de Avaliação de Desempenho Institucional 

da Embrapa e independente de projetos. Assumiu-se que cada projeto que utiliza o 

Ambitec-Agro como metodologia pagaria por uma licença do sistema por ano pelo 

período de execução do projeto, totalizando 342 licenças de 2007 a 2017.  

Como o desenvolvimento do sistema se deu integralmente por pesquisadores 

da Embrapa, assumiu-se que a contribuição da empresa para o impacto de redução 

dos custos foi de 70%. 

Os detalhes dos tratamentos dos dados estão disponíveis nas planilhas 

“Beneficios Ambitec 2017 v1.xls”, " 201712 Numero de downloads Ambitec nov17 

v3.xls", “Dados Uso Ambitec SIDE v3.xlsx” e “Projetos Embrapa Quaesta com 

Ambitec v3 2017”, todos arquivados no Setor de Prospecção e Avaliação de 

Tecnologias (SPAT) da Embrapa Meio Ambiente. 
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Tipo de Impacto: Redução de Custos 

Tabela Ab- Ganhos Unitários de Redução de Custos 
 

Ano 
Unidade de 

medida (UM) 
Custos Anteriores 

R$/Usuário (A) 

Custos Atuais 
R$/Usuário 

(B) 

Economia Obtida  
R$/Usuário  

C=(B-A) 

2001  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2002  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                    
-    

 R$                3.008,20  

2003  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2004  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2005  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2006  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2007  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2008  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2009  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2010  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2011  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2012  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2013  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2014  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2015  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2016  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

2017  Nº usuários   R$           3.008,20   R$     -                     
-    

 R$                3.008,20  

 
Tabela Bb- Benefícios Econômicos na Região 

Ano 
Participação 
da Embrapa 

%  (D) 

Ganho Líquido 
Embrapa  

R$/Usuário  - 
E=(CxD) 

Área de 
Adoção (Nº de 
usuários) - (F) 

Benefício Econômico - 
G=(ExF) 

2001 70%  R$           2.105,74  32   R$              67.383,68  

2002 70%  R$           2.105,74  35   R$              73.700,90  

2003 70%  R$           2.105,74  35   R$              73.700,90  

2004 70%  R$           2.105,74  35   R$              73.700,90  

2005 70%  R$           2.105,74  38   R$              80.018,12  

2006 70%  R$           2.105,74  38   R$              80.018,12  

2007 70%  R$           2.105,74  41   R$              86.335,34  

2008 70%  R$           2.105,74  47   R$              98.969,78  

2009 70%  R$           2.105,74  72   R$           151.613,28  

2010 70%  R$           2.105,74  106   R$           223.208,44  

2011 70%  R$           2.105,74  140   R$           294.803,60  
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2012 70%  R$           2.105,74  167   R$           351.658,58  

2013 70%  R$           2.105,74  180   R$           379.033,20  

2014 70%  R$           2.105,74  202   R$           425.359,48  

2015 70%  R$           2.105,74  223   R$           469.580,02  

2016 70%  R$           2.105,74  255   R$           536.963,70  

2017 70%  R$           2.105,74  299   R$           629.616,26  

 
3.2.- Análise dos impactos econômicos 
 

Esta análise de impacto econômico do sistema Ambitec-Agro concentrou-se 
apenas no primeiro elo de sua cadeia de valor, ou seja, instituições e consultores 
que o adotam para realizarem avaliações de desempenho ambiental. As estimativas 
indicaram que já neste primeiro elo, o sistema possui importante benefício 
econômico, gerando um grande montante de redução de custos a estes usuários. 
 

Considerando que cada usuário da tecnologia pode aplicá-la em diversos 
estabelecimentos rurais e que mudanças na gestão destes podem impactar um 
número maior de consumidores de seus produtos e outros atores relacionados à 
atividade, o impacto econômico do sistema certamente pode alcançar dimensões 
muito maiores. Nesses públicos, além da redução de custos, a tecnologia pode 
permitir aumentos de produtividade, agregação de valor e aumento da área de 
produção, através das mudanças nas atividades em função do amplo diagnóstico 
proporcionado pela tecnologia.  
 

Assim sendo, considera-se que o impacto econômico estimado é bastante 
conservador e que esta tecnologia Embrapa provavelmente tem impacto bem maior 
em toda a cadeia envolvida na sua utilização. Além disso, os benefícios econômicos 
proporcionados pelo licenciamento da tecnologia em 2017 não foram contabilizados 
na avaliação do ano-base de 2017. 
 
3.3. – Fonte de dados 

 
Os detalhes das fontes de dados utilizados estão especificados no item 3.1.  

 
A análise de benefícios da tecnologia foi desenhada pela equipe de trabalho e 

validada junto aos pesquisadores responsáveis pelo seu desenvolvimento e à 
Coordenadoria de Avaliação de Desempenho Institucional da Embrapa. 
 
Tabela 3.3.1 – Número de consultas realizadas por município 

Município Estado Nº de 
entrevistados 

Botucatu SP 1 

Brasília DF 2 

Campinas SP 1 

Cruz das Almas BA 1 

Fortaleza CE 1 
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Mosquera Cundinamarca- 
Colômbia 

1 

Rio Branco  AC 1 

Total  8 

 
Tabela 3.3.2 – Respostas de cada entrevista e valor médio* 
 

Usuários 
Valor 
DAP/ano/licença* 

Mês da 
entrevista 

Entrevistado1 R$ 428,60  nov/16 

Entrevistado2 R$ 3.214,50  nov/16 

Entrevistado3 R$ 2.121,57  nov/16 

Entrevistado4 R$ 10.715,00  nov/16 

Entrevistado5 R$ 1.071,50  nov/16 

Entrevistado6 R$ 107,15  nov/16 

Entrevistado7 R$ 1.607,25  nov/16 

Entrevistado8 R$ 4.800,00 out/17 

Média R$ 3.008,20 
 

* Valores de 2016 corrigidos para 2017 com base no IGD-PI 
 
4.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 
 
4.1.- Avaliação dos Impactos 
 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social (X ) sim (  ) não.  
 

A avaliação de impacto social foi realizada utilizando-se o sistema de 
avaliação desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente, denominado AMBITEC-
Social. Os resultados obtidos na entrevista foram adicionados em Tipo 2 (médio e 
grande, comercial) considerado como: Instituição de ensino e pesquisa e Instituição 
comercial 
 

Para essa avaliação foi considerado como cenário anterior a situação em que 
se encontrava o estabelecimento e do que tenha sido modificado devido ao uso da 
tecnologia avaliada pelo SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DE 
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS AGROPECUÁRIAS (AMBITEC-AGRO) 
 
4.1.1.Tabela - Impactos sociais – aspecto emprego 
Critérios Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 
 

Capacitação S  3,40 3,40 
Oportunidade de emprego local qualificado S  1,78 1,78 
Oferta de emprego e condição do trabalhador S  1,70 1,70 
Qualidade do emprego  S  1,42 1,42 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Instituição de Ensino e Pesquisa  ( médio e grande, comercial ). 
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Em relação a avaliação de impacto anteriormente realizada (2016) houve 
aumento em todos os índices apresentados em função da inclusão de um adotante 
que é agente multiplicador da tecnologia. 
 

No Aspecto emprego, o critério capacitação mostrou moderado aumento em 
capacitação local de curta duração, associado a grande aumento em capacitação de 
nível técnico, pois foi considerado que a utilização principal da tecnologia se dá em 
situação de profissionalização técnica.  
 

O critério Oportunidade de emprego local qualificado foi considerado pela 
maioria dos entrevistados com moderado aumento, podendo ser pontual, local ou no 
entorno, com qualificação necessária para a atividade nível técnico médio ou 
superior. 
 

O critério Oferta de emprego e condição do trabalhador apresentou moderado 
aumento em Condição do trabalhador temporário e grande aumento em condição do 
trabalhador permanente e parceiro, devido ao aumento das atividades que a 
tecnologia proporcionou quando aplicada pela empresa comercial. Houve uma 
ruptura no nicho de negócios e em sua atuação no mercado tornando-a operacional 
e apta à prestação de serviço. 
 

A qualidade do emprego traz alterações em seus componentes sendo 
considerado um grande aumento em: Registro, Contribuições previdenciárias, 
Auxílio alimentação e Auxílio saúde pois a tecnologia proporcionou a geração da 
empresa, contratação de empregados e geração de novos negócios. 
 
4.1.2. Tabela - Impactos sociais – aspecto renda 
Critérios Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 
 

Geração de Renda do estabelecimento S  2,87 2,87 
Diversidade de fonte de renda S  1,77 1,77 
Valor da propriedade  S  1,16 1,16 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Instituição de Ensino e Pesquisa  ( médio e grande, comercial) 
 

No aspecto renda, o critério Geração de renda do estabelecimento, os 
indicadores segurança, estabilidade e montante sofreram moderado aumento pois a 
ferramenta oferece segurança e estabilidade com informações mensuradas e no 
retorno do conhecimento que traz, e porque houve um aumento no montante para o 
aplicador (técnico/estagiário contratado). Também foi ponderado que aplicado 
corretamente aumenta a segurança pois funciona como uma certificação na 
avaliação da propriedade além de ser uma metodologia inovadora oferecendo 
vantagem competitiva. 
 

O critério Diversidade de fontes de renda mostrou moderado aumento nos 
indicadores de Atividades não agropecuárias no estabelecimento e Oportunidade de 
trabalho fora do estabelecimento, pois foi considerado que técnicos capacitados na 
aplicação do método Ambitec-Agro podem executar outros tipos de estudos, em 
contratos de prestação de serviço ou de adaptação da ferramenta para outras 
esferas. O indicador Ramificação empresarial teve grande aumento devido à criação 
de uma empresa para atender a demanda de um nicho empresarial. 
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Para o critério Valor da propriedade, observou-se grande aumento nos 
indicadores Investimentos em benfeitorias considerando o conhecimento agregado 
pela tecnologia e utilizado como ferramenta de gestão em administração 
(investimento em benfeitorias) e Preços de produtos e serviços pois permite valor 
agregado ao produto/serviço prestado. 
  

Para este aspecto, todos os critérios apresentaram aumento em seus índices 
em relação a situação anteriormente avaliada. 
 
4.1.3. Tabela - Impactos sociais – aspecto saúde 
Critérios Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 
 

Saúde ambiental e pessoal S  0,12 0,12 
Segurança e saúde ocupacional S  0,00 0,00 
Segurança alimentar S  0,12 0,12 
* Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Instituição de Ensino e Pesquisa  ( médio e grande, comercial) 
 

O aspecto saúde mostrou alteração em seus critérios Saúde ambiental e 
pessoal, e Segurança alimentar, com moderado aumento no indicador quantidade 
de alimento considerado por um adotante em função do objeto avaliado e não da 
tecnologia em si e grande redução no indicador Dificuldade de acesso e esporte e 
lazer, respectivamente. O critério Segurança e saúde ocupacional não apresentou 
alteração.  
 
4.1.4. Tabela - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 
Critérios Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 
 

Dedicação e perfil do responsável S  5,66 5,66 
Condição de comercialização S  1,53 1,53 
Reciclagem de resíduos  S  0,00 0,00 
Relacionamento institucional S  3,70 3,70 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Instituição de Ensino e Pesquisa  ( médio e grande, comercial) 

 
O aspecto gestão e administração mostrou grande aumento nos indicadores 

Capacitação dirigida à atividade e horas de permanência no estabelecimento, pois 
devido a complexidade da metodologia, dimensões, aspectos e indicadores 
correlacionados, correta aplicação em campo e avaliação dos dados coletados exige 
grande dedicação do responsável. Também foi considerado grande aumento no 
modelo formal de planejamento, pois pode desenvolver um fluxo de trabalho ou 
protocolo para monitorar a execução. Uso de sistema contábil e Sistema de 
certificação/rotulagem mostraram grande aumento, pois para a empresa comercial a 
tecnologia permitiu a rotulagem de produtos e a rastreabilidade da sustentabilidade 
do estabelecimento rural, através de QRcode com o qual o consumidor final pode 
consultar o relatório das práticas socioambientais desempenhadas. 
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4.2.- Análise dos Resultados 
 
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
 1,89 1,89 

 
O índice de impacto social obtido foi de 1,89 pelos seguintes motivos: por um 

lado, os critérios “capacitação”; “geração de renda do estabelecimento” e “dedicação 
e perfil do responsável” foram considerados como de moderado impacto positivo, 
pois para utilização da tecnologia é preciso que se tenha formação técnica; e a 
ferramenta oferece segurança e estabilidade para a instituição ou consultor que 
realiza o estudo de desempenho ambiental. Por outro lado vários indicadores 
resultaram em impactos menores que os anteriormente citados, sendo que alguns, 
como “saúde ambiental e pessoal” e “segurança e saúde ocupacional” mantiveram-
se inalterados. O índice de impacto social apresentou aumento em relação ao 
apresentado anteriormente. 
 
4.3.- Impactos sobre o Emprego 
 

A tecnologia teve impacto diretamente sobre a geração de empregos, 
gerando novos postos de trabalho para a operacionalização da empresa de 
assessoria agropecuária para estabelecimentos rurais. Pelo fato do licenciamento ter 
ocorrido em 2017, não foi possível estimar de forma consistente o impacto na 
geração de empregos, o que deverá ser adotado na avaliação do ano base 2018.   
 
4.4. – Fonte de dados 
 

As informações foram obtidas junto a 06 (seis) Instituições de Pesquisa, e 01 
(uma) Instituição comercial através de entrevistas realizadas em 2017 com 
adotantes da tecnologia, que a utilizaram na avaliação de projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento e na aplicação em assessorias de sustentabilidade de 
estabelecimentos rurais. Das instituições de pesquisa, três são unidades da 
Embrapa e três são institutos de pesquisas sendo um deles internacional. 
 
Tabela 4.4.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 

Produtor 
Familiar 

Instituição de Ensino     Instituição 
e Pesquisa Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 
Brasília 
Campinas 
Cruz das almas  
Fortaleza 
Rio Branco 
Mosquera 
Cundinamarca- 
Colômbia 

DF 
SP 
BA 
CE 
AC 
 
 
 

  1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

Botucatu SP    1 1 
Total    6 1 7 
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5.- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
5.1.- Avaliação dos impactos ambientais 
 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC ( X ) sim (  ) não.  
 
5.1.1. Alcance da Tecnologia. 
 

A avaliação de impacto ambiental foi realizada utilizando-se o sistema de 
avaliação desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente, denominado AMBITEC-
Agroindústria aplicado junto a 06 (seis) Instituições de Pesquisa, e 01 (uma) 
Instituição comercial através de entrevistas realizadas em 2017 com adotantes da 
tecnologia que a utilizaram na avaliação de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 
e na aplicação em assessorias de sustentabilidade de estabelecimentos rurais. Das 
instituições de pesquisa, três são Unidades da Embrapa e três são Institutos de 
Pesquisas sendo um deles internacional.  
 

Para essa avaliação foi considerado como cenário anterior a situação em que 
se encontrava o estabelecimento e do que tenha sido modificado devido ao uso da 
tecnologia avaliada pelo SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DE 
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS AGROPECUÁRIAS (AMBITEC-AGROINDUSTRIA) 
 

Em função da inclusão de um adotante que é agente multiplicador da 
tecnologia e considerando o desenvolvimento em parceria de um sistema de 
verificação e monitoramento do perfil socioambiental de propriedades agrícolas, 
associado a mecanismos de comunicação com o consumidor, o Agrodimensões, e 
sua consolidação, as abordagens aos produtores rurais passaram a ser mais diretas 
e eficientes. Muitos estudos de caso foram realizados, desde a avaliação em 
culturas de café, palmito e cana de açúcar, como também em bovinocultura e 
bubalino cultura. O método foi aplicado em 42 estabelecimentos rurais, muitos 
destes indicados pela World Wide Fund for Nature - WWF-Brasil, além de 
Associações, Cooperativas, e clientes individuais. Isto permitiu que nesta avaliação 
os índices de impactos ambientais fossem mensurados diferentemente do ano 
anterior, quando a tecnologia ainda não alcançava esta dimensão comercial. 
  

Os resultados obtidos nas entrevistas foram adicionados em Tipo 2 (médio e 
grande, comercial) considerado como: Instituição de ensino e pesquisa e Instituição 
comercial. 
 

5.1.2.- Eficiência Tecnológica 

Tabela 5.1.2.1 - Eficiência Tecnológica 

Critérios Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou 
materiais 

N    

Uso de energia S  -3,0 -3,0 
Uso de recursos naturais N    

Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 
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A eficiência tecnológica refere-se à contribuição da tecnologia para a redução 
da dependência do uso de insumos, sejam esses insumos tecnológicos ou naturais. 
Apenas o critério Uso de energia teve alteração sendo considerado grande aumento 
para combustíveis fósseis/gasolina e moderado aumento para eletricidade, insumos 
estes utilizados nos deslocamentos da equipe para a aplicação da tecnologia e 
eletricidade para operacionalização da empresa. 

5.1.3.- Conservação Ambiental 

Tabela 5.1.3.2 – Conservação Ambiental para AMBITEC Agroindústria 

Critérios Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 

Atmosfera  S  -5,0 -5,0 
Geração de resíduos sólidos S  0 0 
Água N    

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

 
A contribuição da tecnologia para a conservação ambiental é avaliada 

segundo o seu efeito na qualidade dos compartimentos do ambiente. Para este 
aspecto o critério Atmosfera teve moderado aumento no componente em função do 
aumento do indicador Uso de energia do aspecto eficiência tecnológica, ou seja, a 
utilização de combustível fóssil para deslocamento da equipe também reflete no 
moderado aumento dos indicadores do critério Atmosfera: Gases de efeito estufa, 
Material particulado/fumaça, Odores e Ruídos. 

 

5.1.4.- Recuperação Ambiental 

Tabela 5.1.4.1. - Recuperação Ambiental 

Critérios Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

 

Média 
Geral 

 

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

A recuperação ambiental inclui-se no sistema de avaliação de impacto 
ambiental em decorrência do estado de degradação presentemente observado, 
praticamente, na totalidade das regiões agrícolas do país, impondo que o resgate 
desse passivo ambiental deva ser uma prioridade de todos os processos de 
inovação tecnológica agropecuária. Este aspecto da avaliação refere-se a efetiva 
contribuição da inovação para a recuperação na propriedade das áreas degradadas, 
das áreas de preservação permanente e das áreas de mananciais, e que foram 
considerados não aplicáveis a esta tecnologia. 
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5.1.5.- Qualidade do Produto 

Tabela 5.1.5.1. – Qualidade do Produto 

Critérios Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (*) 

 

Média 
Geral 

 

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

 

A qualidade do produto refere-se aos efeitos da tecnologia em termos de 
conteúdo de aditivos, resíduos químicos e contaminantes biológicos não aplicáveis a 
presente tecnologia. 

 

5.1.6.- Capital Social 

 
Tabela 5.1.6.1. – Capital Social 
Critérios Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
 

Média 
Geral 

 

Capital Social S  15,0 15,0 
*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 

Para consolidação da metodologia pela empresa licenciante, houve 
necessidade de constantes mudanças desde a maneira de execução do trabalho, da 
apresentação do produto e na adequação às necessidades dos clientes, percebida 
na fase de validação da tecnologia “Agrodimensões” junto aos produtores rurais 
avaliando-se suas reais necessidades. Também, o objetivo a que se propõe em 
comunicar para a sociedade os valores de sustentabilidade dos estabelecimentos 
rurais assessorados, desperta a conscientização de toda a comunidade para esta 
necessidade. Esta assessoria realizada também faz papel de extensão rural e 
divulga amplamente tanto a sua marca como a marca do estabelecimento 
assessorado. Desta forma, todos os indicadores tiveram grande aumento neste 
critério.  

5.1.7. – Bem-estar e saúde do animal 

Este item deve ser preenchido somente quando a tecnologia for avaliada 
segundo os critérios do AMBITEC Produção Animal. 

5.2.- Índice de Impacto Ambiental 

 
Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 

 0,88 0,88 

 
O índice de impacto ambiental pontua pequenas alterações nos aspectos 

Eficiência tecnológica e Conservação ambiental, porém alcança pontuação máxima 
no critério Capital social, relativo ao direcionamento social fomentado como 
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consequência da adoção tecnológica, com impactos em todos os elos da cadeia 
produtiva proporcionado pela atuação de empresa que licenciou a tecnologia 
 
5.3. – Fonte de dados 
 

As informações foram obtidas junto a 06 (seis) Instituições de Pesquisa, e 01 
(uma) Instituição comercial através de entrevistas realizadas em 2017 com 
adotantes da tecnologia, que a utilizaram na avaliação de projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento e na aplicação em assessorias de sustentabilidade de 
estabelecimentos rurais. Das instituições de pesquisa, três são unidades da 
Embrapa e três são institutos de pesquisas sendo um deles internacional.  
 
Tabela 5.3.1 – Número de consultas realizadas por município 

Municípios Estado 
Produtor 
Familiar 

Instituição de          Instituição 
pesquisa Total 

Pequeno Médio Grande Comercial 
Brasília 
Campinas 
Cruz das almas  
Fortaleza 
Rio Branco 
Mosquera 
Cundinamarca- 
Colômbia 

DF 
SP 
BA 
CE 
AC 
 
 
 

  1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

Botucatu SP    1 1 
Total    6 1 7 

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

Os Benefícios gerados pelas Unidades de temas básicos da empresa criam, 
principalmente, benefícios intangíveis, que dificilmente podem ser medidos e 
demonstrados a partir das metodologias de avaliação tradicionais (VEDOVOTO; 
ÁVILA; MARQUES, 2008, p.105). Para mensurar melhor estes benefícios o método 
Esac, desenvolvido pelo Geopi/Unicamp para avaliação dos impactos sobre 
conhecimento, capacitação e político-institucional foi estendida e aplicada aos 
entrevistados por serem instituições de ensino e pesquisa.  
 
6.1.- Impactos sobre o Conhecimento 
 
Tabela 6.1.1. - Impacto sobre o Conhecimento 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Avaliador 
4 

Avaliador 
5 

Média 

Nível de geração de novos 
conhecimentos 

S 1 3 3 3 1 2,2 

Grau de inovação das novas 
técnicas e métodos gerados 

S 1 3 3 3 0 2,0 

Nível de intercâmbio de 
conhecimento 

S 0 3 1 1 3 1,6 

Diversidade dos 
conhecimentos aprendidos 

S 1 3 1 1 3 1,8 

Patentes protegidas N 0 0 0 0 0 0 
Artigos técnico-científicos S 0 3 1 1 1 1,5 
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publicados em periódicos 
indexados  
Teses desenvolvidas a partir 
da tecnologia 

S 0 1 0 1 1 0,6 

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%. 

 

O Nível de intercâmbio de conhecimento teve aumento positivo pois foi 
considerado que a ferramenta possibilita interação e experiência trocada entre as 
partes envolvidas. Os resultados podem ser utilizados entre tecnologias similares. 
Além disso, a tecnologia faz ligação entre todas as unidades da Embrapa que a 
utilizam padronizando e sistematizando a avaliação de impacto das tecnologias 
adotadas da Empresa. 
 

A Diversidade dos conhecimentos aprendidos teve aumento positivo pois há 
necessidade de ser conhecer outras áreas para executá-la. A área de conhecimento 
que o questionário engloba é multidisciplinar fazendo com que o aplicador tenha que 
aprofundar seus conhecimentos nas variações das outras dimensões/áreas 
abordadas. Além disso, há necessidade de se dominar os termos e o assunto objeto 
do estudo. 
 

Artigos técnico-científicos publicados em periódicos indexados e Teses 
desenvolvidas a partir da tecnologia tiveram aumento positivo pois houve publicação 
de relatórios de avaliação de impacto, Relatório Internacional (Corpoica), Série 
Documentos Embrapa e artigos publicados em revista. Houve também uma tese de 
doutorado defendida. 
 
6.2.- Impactos sobre Capacitação 
 
Tabela 6.2.1 - Impacto sobre Capacitação 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Avaliador 
4 

Avaliador 
5 

Média 

Capacidade de se relacionar 
com o ambiente externo 

S 1 3 3 3 3 2,6 

Capacidade de formar redes 
e de estabelecer parcerias 

S 0 3 3 3 3 2,4 

Capacidade de compartilhar 
equipamentos e instalações 

S 0 1 0 0 1 0,4 

Capacidade de socializar o 
conhecimento gerado 

S 1 1 1 1  0,8 

Capacidade de trocar 
informações e dados 
codificados 

S 0 1 0 0 0 0,2 

Capacitação da equipe 
técnica 

S 1 3 3 1 1 1,8 

Capacitação de pessoas 
externas 

S 1 3 3 3 3 2,6 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; 
Sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo 
(1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 
A capacidade de se relacionar com o ambiente externo foi avaliada como 

muito positiva pois para a aplicação da metodologia é obrigatório a consulta em 
campo, treinamento das pessoas que o irão aplicar e do envolvimento com outras 
instituições; A metodologia também pode ser adaptada/customizada para uso em 
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situações específicas como já tem sido feito, para uso em diversas situações ou  
instituições; A aplicação dos questionários possibilita contato maior com os 
produtores. 
 

A capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias teve aumento muito 
positivo como impacto na capacidade de gerar redes. Houve estabelecimento de 
parceria e formalização de contrato de fornecimento de tecnologia (know How) para 
desenvolvimento tecnológico junto ao ambiente produtivo nacional. 
 

A capacidade de compartilhar equipamentos e instalações teve moderado 
aumento pois possibilitou o compartilhamento e utilização das instalações das 
associações dos produtores na aplicação da tecnologia ou mesmo no 
desenvolvimento dos projetos em avaliação. 
 

A capacidade de socializar o conhecimento gerado teve aumento positivo pois 
a análise feita pelo Ambitec gera um relatório que é publicado. 
  

A capacidade de trocar informações e dados codificados foi considerada pela 
sua utilização no Balanço Social da Embrapa. 
 

A capacitação da equipe técnica e capacitação de pessoas externas teve 
aumento muito positivo considerando a necessidade de treinamento e seus 
multiplicadores para utilização da ferramenta. Também foram oferecidos cinco 
cursos pela Embrapa, incluindo agentes multiplicadores da tecnologia, totalizando-se 
cento e vinte pessoas treinadas. 
 
6.3. - Impactos Político-institucional 
 
Tabela 6.3.1 - Impacto Político-institucional 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Avaliador 
4 

Avaliador 
5 

Média 

Mudanças organizacionais e 
no marco institucional 

S 0 0 1 3 0 0,8 

Mudanças na orientação de 
políticas públicas 

S 0 1 0 0 0 0,2 

Relações de cooperação 
público-privada 

S 1 0 1 1 3 1,2 

Melhora da imagem da 
instituição 

S 1 1 1 3 0 1,2 

Capacidade de captar 
recursos  

S 0 0 1 1 3 1,0 

Multifuncionalidade e 
interdisciplinaridade das 
equipes 

S 1 1 1 3 1 1,4 

Adoção de novos métodos 
de gestão e de qualidade 

S 0 0 1 3 0 0,8 

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%. 

 
O indicador mudanças organizacionais e no marco institucional teve aumento, 

pois o sistema Ambitec-Agro foi criado para atender uma demanda institucional pela 
Embrapa para avaliação de impacto sendo uma plataforma fácil de manusear e de 
baixo custo. 
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Mudanças na orientação de políticas públicas teve aumento positivo pois 

pode ser utilizado como uma ferramenta para monitorar politicas públicas.  
 

Relações de cooperação público-privada apresentou aumento positivo pois foi 
considerado que em muitos momentos foi necessário envolvimento das ATERS para 
aplicação do método que foi trabalhado também com empresas privadas. 
 

Melhora da imagem da instituição apresentou aumento positivo considerando 
sua utilização no Balanço Social da Embrapa, e pelo fato de se ir a campo 
mostrando o compromisso com o que se está gerando pelo monitoramento. Além 
disso, a metodologia utilizada de forma corporativa demonstra que tem um padrão 
para avaliação de impacto. 
 

Capacidade de captar recursos foi considerada como positiva levando-se em 
consideração quando é utilizada como ferramenta ex-ante, pois proporciona 
valorização do projeto para conseguir recursos em chamadas competitivas e 
também pela formalização do contrato de fornecimento de tecnologia que gera 
Royalties para a Embrapa e receita para a empresa licenciante. 
 

Multifuncionalidade e interdisciplinaridade das equipes também teve aumento 
positivo, pois há necessidade de aprendizado na ferramenta e nas dimensões 
multidisciplinares que apresenta. 
 

Adoção de novos métodos de gestão e de qualidade foi considerada como 
aumento positivo quando utiliza-se a tecnologia como referência ex-ante.  
 
6.4. Análise Agregada dos Impactos sobre o Conhecimento, Capacitação e 
Político-institucionais 
 

A tecnologia trouxe alterações positivas em todos os aspectos analisados, 
Conhecimento apresenta maior índice no componente Nível de geração de novos 
conhecimentos (2,2) pois a ferramenta oferece segurança e estabilidade para os 
pesquisadores no retorno a pesquisa com informações mensuradas e Grau de 
inovação das novas técnicas e métodos gerados (2,0) pois há poucas ferramentas 
desenvolvidas para este fim.  
 

Capacitação apresenta maiores índices nos componentes Capacidade de se 
relacionar com o ambiente externo (2,6) pois para a aplicação da metodologia é 
obrigatório a consulta em campo e Capacitação de pessoas externas (2,6) pela 
necessidade de treinamento das pessoas que irão aplicar a metodologia e da 
possibilidade de envolvimento com outras instituições; Apresentou aumento na  
Capacidade de formar redes e de estabelecer parcerias devido a formalização do 
contrato de fornecimento de tecnologia. Além disso, a tecnologia pode ser 
adaptada/customizada para uso em situações específicas como já tem acontecido, 
para uso em diversas situações ou instituições; 
 

Impacto Político-institucionais apresenta maior índice em Multifuncionalidade 
e interdisciplinaridade das equipes (1,4) pela complexidade da metodologia, 
dimensões, aspectos e indicadores correlacionados, correta aplicação em campo e 
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avaliação dos dados coletados exige grande dedicação do responsável e 
conhecimento em diferentes áreas (social, ambiental e econômica). Apresentou 
aumento nos indicadores Relações de cooperação público-privada e Capacidade de 
captar recursos também pela formalização do contrato de fornecimento de 
tecnologia que gera royalties para a Embrapa e receita para a empresa licenciante. 
 
6.5. – Fonte de dados 
 

Foram consultadas três Unidades Descentralizadas da Embrapa que utilizam 
a tecnologia em avaliações ex-ante e ex-post para avaliação de impacto de projetos, 
que também utilizam o método para avaliação de impacto das tecnologias adotadas 
para compor o Balanço Social. Duas instituições externas também foram 
consultadas pelo trabalho desenvolvido em Pesquisa e Desenvolvimento. O 
pesquisador responsável pela equipe do projeto e pelo desenvolvimento da 
tecnologia também foi consultado. 
 
7.- AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS GERADOS 
 

Conforme citado por Rodrigues (2003), a complexa natureza das interações 
socioculturais que ocorrem quando uma tecnologia é introduzida, ampliada ou 
modificada, implica grande incerteza sobre os possíveis impactos da inovação. O 
estudo sistemático desses impactos de acordo com objetivos de sustentabilidade 
pode contribuir para que o desenvolvimento e a recomendação tecnológica resultem 
em um máximo de ganhos econômicos e sociais, com um mínimo de custos 
ambientais. A avaliação de impactos de tecnologias envolve uma ampla variedade 
de tópicos relativos aos contextos institucional, social, cultural e político, no âmbito 
da segurança econômica, de saúde e ambiental, tanto individual como comunitária.  
 

Quando objetivos de sustentabilidade são definidos, a avaliação tende a 
endereçar o ciclo de vida tecnológico. A montante, isto significa que deve-se 
considerar os recursos necessários ao desenvolvimento tecnológico (matérias- 
primas e habitats afetados), e a jusante deve-se endereçar os resíduos (Porter, 
1995), envolvendo toda extensão de alcance da tecnologia. O sistema de avaliação 
de impactos Ambitec-Agro, por sua vez, atende à demanda institucional previamente 
delimitada, de avaliar impactos ambientais de inovações tecnológicas agropecuárias, 
segundo objetivos de desenvolvimento sustentável, empregando uma plataforma 
prática de execução simples, baixo custo, e passível de aplicação a todo universo 
tecnológico e ambiental de inserção institucional. 
 

A avaliação dos impactos econômicos demonstrou-se muito positiva uma vez 
que proporciona redução de custos aos usuários diretos, e por outro lado, pode 
gerar benefícios econômicos locais ou regionais pela sua aplicação. Além da 
redução de custos, a tecnologia pode permitir aumentos de produtividade, 
agregação de valor e aumento da área de produção, através das mudanças nas 
atividades em função do amplo diagnóstico proporcionado pela tecnologia.  
 

Em relação aos impactos sociais, o uso do Ambitec-Agro se mostra mais 
impactante, especialmente nos aspectos “emprego” e “gestão e administração”, o 
que de fato se espera tendo em vista que se trata de uma ferramenta voltada para a 
tomada de decisões gerenciais.  
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Quanto aos impactos ambientais, estima-se que os maiores impactos da 

tecnologia ocorrem nos estabelecimentos rurais sujeitos aos estudos de análise e 
comunicação de sustentabilidade, tanto para os produtores/administradores rurais, 
quanto seus empregados e clientes. Nesse relatório foram avaliados apenas 
instituições e consultores que utilizam o Ambitec-Agro, que por sua natureza, 
tiveram desempenho ambiental inalterado ou modesto após adoção do sistema. 
 

Os impactos sobre conhecimento, capacitação e político-institucional 
mostraram-se os mais positivos, apresentando alterações em todos os indicadores 
avaliados. A maioria dos indicadores foi avaliada como tendo um aumento em mais 
de 75% em seus componentes confirmando que a tecnologia gera grandes 
benefícios no desenvolvimento institucional.  
 
8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 
 
8.1 - Estimativa dos Custos 
 
Tabela 8.1.1. – Estimativa dos custos desenvolvimento e transferência da tecnologia 

Ano 

Custos de 

Pessoal 

Custeio de 

Pesquisa 

Depreciação 

de Capital 

Custos de 

Administração 

Custos de 

Transferência 

Tecnológica 

Total 

(A) (B) (C) (D) (E) 
F=(A+B+C+

D+E) 

2000 51.274,31 0 95,98 10.254,86 0 61.625,15 

2001 128.185,77 0 239,96 25.637,15 0 154.062,88 

2002 128.185,77 0 239,96 25.637,15 0 154.062,88 

2003 128.185,77 0 239,96 25.637,15 0 154.062,88 

2004 51.274,31 0 95,98 10.254,86 0 61.625,15 

2005 153.822,92 0 287,95 30.764,58 0 184.875,45 

2006 153.822,92 54.927,17 287,95 45.411,83 18.309,06 272.758,93 

2007 153.822,92 54.927,17 287,95 45.411,83 18.309,06 272.758,93 

2008 51.274,31 54.927,17 95,98 24.902,11 18.309,06 149.508,63 

2009 25.637,15 54.927,17 47,99 19.774,68 18.309,06 118.696,05 

2010 25.637,15 0 47,99 8.789,24 18.309,06 52.783,44 

2011 51.274,31 0 95,98 13.916,67 18.309,06 83.596,02 

2012 51.274,31 0 95,98 13.916,67 18.309,06 83.596,02 

2013 51.274,31 0 95,98 13.916,67 18.309,06 83.596,02 

2014 51.274,31 0 95,98 13.916,67 18.309,06 83.596,02 

2015 51.274,31 0 95,98 13.916,67 18.309,06 83.596,02 
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2016 52.964,39 0 95,98 14.305,97 18.565,44 85.931,78 

2017 52.573,11 0 95,98 14.322,43 19.039,06 86.030,58 

 
8.2 - Análise dos Custos 
 

Os custos de desenvolvimento e transferência da tecnologia estão detalhados 

na Tabela 8.1.1. As estimativas de custos foram feitas em entrevista com dois dos 

desenvolvedores da tecnologia, Geraldo Stachetti e Cláudio Buschinelli, em 

novembro de 2016 e 2017. 

O trabalho de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da tecnologia se iniciou a 

partir de uma demanda da diretoria da Embrapa no ano 2000. Em suas primeiras 

versões, cinco pesquisadores estiveram envolvidos: Geraldo Stachetti, Cláudio 

Buschinelli, Paulo Kitamura, Clayton Campanhola e José Maria Irias. Em 2000 e de 

2005 até o presente, os esforços de P&D e transferência de tecnologia (TT) foram 

desempenhados pelos dois primeiros.  

Assumiu-se que os pesquisadores Geraldo e Cláudio dispenderam em média 

5% de seu tempo por ano com P&D e TT da tecnologia desde 2000. Nos anos 2005 

a 2008, período de maior intensidade no desenvolvimento e TT do sistema, 

estimaram em 20% e 10% seu dispêndio de tempo, respectivamente. Entre 2008 e 

2010 o pesquisador Geraldo esteve no exterior, e nesse tempo considerou seu 

dispêndio como 0%. Kitamura, Campanhola e Irias teriam contribuído com 5% nos 

anos de 2001 a 2003.   

Segundo Geraldo e Cláudio, não houve um projeto de P&D ou TT 

integralmente dedicado ao desenvolvimento do método. O projeto 

05.10.00.003.00.00, que tinha esse objetivo, pouco influiu nesse sentido. Assim, 

considera-se que o projeto em que o desenvolvimento foi mais intenso foi o de 

número 01.04.301.08.00, de título “Desenvolvimento de tecnologias agroindustriais 

para obtenção de biocombustíveis derivados de óleos vegetais”. O projeto foi 

liderado por João Flávio Veloso e esteve em execução entre 2006 e 2010. A maior 

parte do desenvolvimento se deu no âmbito do plano de ação “Avaliação de 

impactos sociais, ecológicos e de conhecimento das cadeias produtivas de soja, 

girassol, canola, mamona e dendê na obtenção de biocombustíveis”, coordenado 

por Cláudio. Os pesquisadores estimaram a seguinte distribuição de custos do 

projeto: 15% e 5% para P&D e TT do Ambitec-Agro, respectivamente; 15% e 5% 

para o sistema APOIA-NovoRural (fora do escopo dessa avaliação); e 60% para 

aplicação dos sistemas nos estabelecimentos rurais ligados aos biocombustíveis. 

Os custos de TT relacionados ao Ambitec-Agro são basicamente diárias e 

transporte. Os custos foram estimados de forma simplificada. Considerou-se que 

desde 2006, sempre houve algum projeto em curso com envolvimento dos 

pesquisadores Geraldo e Cláudio em ações de TT do sistema. Considerou-se que 

no projeto  01.04.301.08.00 (ver acima), 5% dos custos estariam ligados a TT do 

método. Para fins de simplificação, assumiu-se que esse montante teria sido em 

média o mesmo ao longo dos anos para TT. Esses valores, nominais de 2006, foram 

corrigidos pelo IGP-DI para 31/dez/2016 (BCB, 2017). 
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Os custos referentes a atividades de TT conduzidos pela equipe do Setor de 

Implementação da Programação de TT (SIPT) da Embrapa Meio Ambiente foram 

relativos apenas à participação da tecnologia no Fórum Campinas em 2016 e na 

Feira Agrishow em 2017.  

Para o cálculo de depreciação, considerou-se o uso de dois escritórios 

equipados de 10 metros quadrados, cada, já que o uso de laboratórios e outros 

equipamentos não foi necessário. Custos de administração foram assumidos como 

sendo 20% sobre custos de pessoal e custeio. 

As memória e referências dos cálculos realizados estão disponíveis nos 

arquivos “Custos Ambitec 2017 v2.xlsx” e  “Custos TT Bico, Gotas, Motor, Aquisys e 

Pulverização v10 2017.xls” depositados no Setor de prospecção e avaliação de 

tecnologias da Embrapa Meio Ambiente. 

 

8.3 – Análise de rentabilidade 
 

Mesmo com a estimativa bastante conservadora de benefícios, a tecnologia 

apresentou indicadores positivos de rentabilidade, com taxa interna de retorno (TIR) 

de 12,9% e relação benefício/custo de 1,81, assumindo uma taxa de juros de 6% ao 

ano (Quadro 8.3.1). Já o valor presente líquido com a mesma taxa foi de R$ 

299.139,81.  

Esses indicadores refletem o longo período de maturação da tecnologia, que 

teve o início de seu desenvolvimento nos anos 2000, conforme demonstrado no 

quadro 8.3.3. Ao longo dos anos é observado um aumento gradual dos benefícios 

econômicos da tecnologia acompanhado de redução de custos, e consequente 

aumento dos benefícios líquidos. Atualmente os custos estão concentrados 

principalmente em atividades de transferência de tecnologia. Assim, a tendência e 

perspectiva é de que ao longo dos próximos anos esses indicadores melhorem ainda 

mais. Além disso, a contabilização dos impactos econômicos em outros elos da 

cadeia de valor certamente levaria a um grande salto na rentabilidade da tecnologia.  

Quadro 8.3.1 Indicadores de viabilidade financeira da tecnologia 

Taxa Interna de Retorno 
TIR 

Relação Benefício/Custo 
B/C (6%) 

Valor Presente 
Líquido VPL (6%) 

12,9% 1,81  R$       299.139,81 

 

Quadro 8.3.2 Análise de sensibilidade da taxa interna de retorno (TIR) 

SENSIBILIDADE BENEFÍCIOS   SENSIBILIDADE CUSTOS    SENSIBILIDADE B/C. 

BENEF.VAR. TAXA  CUST, VAR. TAXA  VARIAÇÃO  TAXA  

CUSTOS INTERNA DE BENEFICIOS INTERNA DE CUSTOS E INTERNA DE 

FIXOS (%) RETORNO (%) FIXOS(%) RETORNO (%) BENEFÍCIOS RETORNO (%) 



 29 

+25% 18,7% +25% 7,9% -25%C; +25%B 28,8% 

+20% 17,6% +20% 8,8% -20%C; +20%B 24,6% 

+15% 16,4% +15% 9,7% -15%C; +15%B 21,1% 

+10% 15,3% +10% 10,7% -10%C; +10%B 18,1% 

+ 5% 14,1% + 5% 11,8% - 5%C; + 5%B 15,4% 

0% 12,9% 0% 12,9% FLUXO REAL 12,9% 

- 5% 11,7% - 5% 14,2% + 5%C; - 5%B 10,6% 

-10% 10,5% -10% 15,5% +10%C; -10%B 8,4% 

-15% 9,2% -15% 17,1% +15%C; -15%B 6,2% 

-20% 7,9% -20% 18,7% +20%C; -20%B 4,1% 

-25% 6,5% -25% 20,7% +25%C; -25%B 2,0% 

 

Quadro 8.3.3 Fluxo de custos e benefícios para os cinco primeiros e cinco últimos 

anos do período avaliado (valores em reais). 

  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5   Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17  Ano 18 

FLUXO DE 
BENEFICIOS 

  67.384 73.701 73.701 73.701   379.033 425.359 469.580 536.964 629.616 

  
           

FLUXO DE 
CUSTOS  

61.625 154.063 154.063 154.063 61.625   83.596 83.596 83.596 85.932 86.031 

  
           

FLUXO DE 
BENEFÍCIOS 
LÍQUIDOS 

-
61.625 

-86.679 -80.362 -80.362 12.076   295.437 341.763 385.984 451.032 543.586 

 

9 – AÇÕES SOCIAIS 
 

Destaca-se como principal ação social resultante do uso do Ambitec-Agro o 
próprio Balanço Social da Embrapa, uma vez que o sistema tem sido empregado no 
contexto institucional do ‘Sistema Embrapa de Gestão’ (SEG) para realizar as 
avaliações de impactos socioambientais das inovações tecnológicas disponibilizadas 
anualmente no âmbito do Programa Nacional de Pesquisa Agropecuária. Após 
integração com as avaliações de impactos econômicos e estimativas de taxas 
internas de retorno, para o conjunto de inovações selecionadas para estudo nas 
mais de quarenta Unidades de Pesquisa, os relatórios de avaliação de impactos 
compõem as bases para elaboração do Balanço Social da Embrapa, publicado 
anualmente (disponível em http://bs.sede.embrapa.br/). Esses documentos, por sua 
vez, constituem uma importante forma de prestação de contas à sociedade quanto 
aos investimentos governamentais na pesquisa agropecuária, bem como provêm um 
instrumento para os pesquisadores planejarem novas iniciativas e analisarem a 
relevância de suas contribuições científicas e tecnológicas. 
 

Recentemente, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) reconheceu a Embrapa como instituição de referência na 
avaliação de impacto da pesquisa agropecuária. Em documento publicado 
recentemente por essa organização, denominado "Agricultural research impact 

http://bs.sede.embrapa.br/
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assessment: issues, methods and challenges" (Avaliação de impacto da pesquisa 
agropecuária: questões, métodos e desafios) o sistema de avaliação criado pela 
Empresa é colocado no mesmo patamar que o de prestigiadas instituições 
internacionais similares: a Organização de Pesquisa da Comunidade Científica e 
Industrial (CSIRO) da Austrália, o Instituto Nacional de Pesquisa Agrícola (INRA) da 
França, o Conselho de Pesquisa Agrícola Internacional (CGIAR), com seus 15 
centros de pesquisa (CIAT, CIFOR, IFPRI etc.), além do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA), por intermédio do Serviço de Pesquisa 
Agrícola (ARS) e do Serviço de Pesquisa Econômica (ERS). De acordo com o 
documento da OCDE, a Embrapa se destaca entre essas instituições por sua longa 
tradição de avaliação de impacto da pesquisa, iniciada em meados dos anos de 
1980 como parte de um esforço nacional. Essa iniciativa foi revista em 1997 com o 
lançamento do Balanço Social, documento de prestação de contas à sociedade 
sobre a atuação da Empresa. No início dos anos 2000, a Embrapa incorporou nesse 
processo o método original de avaliação dos impactos sociais e ambientais das 
inovações tecnológicas agropecuárias Ambitec-Agro. 
 

Ao reconhecer a contribuição da Embrapa e das demais instituições para o 
desenvolvimento de sistemas de avaliação de desempenho da pesquisa 
agropecuária, o documento da OCDE também coloca a necessidade de aprimorar 
esses sistemas, com a contribuição de todos os envolvidos. Para isso, propõe o 
empenho das instituições de pesquisa agropecuária e de seus profissionais no 
sentido de constituir uma comunidade internacional para realização desse trabalho.  
 

Essa iniciativa já vem sendo conduzida pela Embrapa por meio de acordos de 
cooperação internacional com diversas organizações como a Corporação 
Colombiana de Pesquisa Agropecuária (Corpoica) e os centros de pesquisa 
agropecuária associados ao programa Cooperativo para o Desenvolvimento 
Agroalimentar e Agroindustrial do Cone Sul (Procisur). 
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SÍNTESE DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

2017 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

1.1. Título / Nome da Tecnologia: 

Método de Avaliação de Impactos de Inovações Tecnológicas Agropecuárias - Ambitec-Agro 

 

1.2. Descrição Sucinta (Destaque as principais características da tecnologia e suas vantagens 

relativamente à tecnologia anterior) 

O Sistema de avaliação de impactos ambientais de inovações tecnológicas agropecuárias (Ambitec-Agro) consiste 

de um conjunto de matrizes multicritério que integram indicadores do desempenho de inovações tecnológicas e 

práticas de manejo adotadas na realização de atividades rurais. Sete aspectos essenciais de avaliação são 

considerados: 1. Uso de Insumos e Recursos; 2. Qualidade Ambiental; 3. Respeito ao Consumidor; 4. Emprego; 5. 

Renda, 6. Saúde; e 7. Gestão e Administração. 

 

Os critérios e indicadores são construídos em matrizes de ponderação nas quais dados obtidos em campo, junto ao 

produtor/administrador do estabelecimento, são automaticamente transformados em índices de impacto expressos 

graficamente. Os resultados da avaliação permitem ao produtor/administrador, averiguar quais práticas de manejo 

produzem maior impacto no desempenho de sua atividade e, aos tomadores de decisões, gestores e organizações, a 

definição de políticas e instrumentos para melhoria de desempenho das atividades rurais, bem como a implantação 

de um sistema de benchmarking para a identificação de empreendimentos com melhor desempenho ambiental e 

determinação de estudo de caso afinados com os planos de desenvolvimento local sustentável. 

 

O objetivo do sistema de indicadores Ambitec-Agro é prover uma abordagem simples e prática, expedita e de 

baixo custo, aplicável à avaliação multicritério de impactos socioambientais, para a ampla variedade de inovações 

tecnológicas e atividades rurais focadas nos projetos de P&D da Embrapa e seus parceiros do sistema brasileiro de 

pesquisa agropecuária. A estrutura hierárquica do método consta de uma série de Princípios de adequação 

tecnológica (e de atividades rurais), compostos por Critérios de desempenho social e ambiental, construídos com 

Indicadores selecionados e testados em experiências prévias de avaliação ambiental e ensaios de campo. 

 

Os resultados da avaliação permitem, ao produtor/administrador, averiguar quais impactos da tecnologia podem 

estar desconformes com seus objetivos de bem estar social. Ao tomador de decisões, os resultados possibilitam a 

indicação de medidas de fomento ou controle da adoção da tecnologia, segundo planos de desenvolvimento local 

sustentável e, finalmente, proporcionam uma unidade de medida objetiva de impacto, auxiliando na qualificação, 

seleção e transferência de tecnologias agropecuárias. 

 

O “Sistema de Avaliação de Impacto Social da Inovação Tecnológica Agropecuária (Ambitec- Social)” visa 

auxiliar as instituições de P&D agropecuários na avaliação dos projetos de pesquisa, bem como produtores rurais e 

tomadores de decisão na escolha de melhores opções de práticas, formas de manejo e tecnologias voltadas ao 

desenvolvimento sustentável de atividades rurais. 

 

1.3. Ano de Lançamento: 2000  1.4. Ano de início da Adoção: 2001 
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2. IMPACTOS ECONÔMICOS 

2.1. Incremento de Produtividade       Não se Aplica 

(X)  

Ano 

Rendiment

o 

Anterior/U

M  

Rendiment

o Atual/UM  

Preço 

Unitário 

R$/UM  

Custo 

Adicion

al 

R$/UM  

Ganho 

Unitário 

R$/UM 

Participaçã

o da 

Embrapa %  

Ganho 

Líquido 

Embrapa 

R$/UM  

Área de 

Adoção 

Benefício 

Econômico  

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

A)xC]-D 
(F) G=(ExF) (H) I=(GxH) 

2001     0 0% 0  0 

2002     0 0% 0  0 

2003     0 0% 0  0 

2004     0 0% 0  0 

2005     0 0% 0  0 

2006     0 0% 0  0 

2007     0 0% 0  0 

2008     0 0% 0  0 

2009     0 0% 0  0 

2010     0 0% 0  0 

2011     0 0% 0  0 

2012     0 0% 0  0 

2013     0 0% 0  0 

 

2.2. Redução de Custos 

        Não se Aplica  

Ano Disposição 

a pagar 

R$/Usuário

. 

Custo real 

R$/Usuário 

Economia 

Obtida  

R$/Usuário 

Participaçã

o da 

Embrapa %  

Ganho 

Líquido 

Embrapa  

R$/Estab. 

Área de 

Adoção (nº 

usuários) 

Benefício 

Econômico  

R$ 

  (A) (B) C=(A-B) (D) E=(CxD) (F) G1=(ExF) 

2001 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 32 67.383,68 

2002 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 35 73.700,90 

2003 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 35 73.700,90 

2004 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 35 73.700,90 

2005 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 38 80.018,12 

2006 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 38 80.018,12 

2007 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 41 86.335,34 

2008 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 47 98.969,78 

2009 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 72 151.613,28 

2010 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 106 223.208,44 

2011 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 140 294.803,60 

2012 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 167 351.658,58 

2013 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 180 379.033,20 

2014 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 202 425.359,48 

2015 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 223 469.580,02 
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2016 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 255 536.963,70 

2017 3.008,20 0 3.008,20 70% 2.105,74 299 629.616,26 

 

2.3. Expansão da Produção para novas áreas     Não se Aplica (X) 

Ano 

Renda com 

Produto 

Anterior -R$  

Renda com 

Produto 

Atual - R$ 

Renda 

Adicional 

Obtida R$ 

Participação 

da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 

Embrapa 

R$/UM  

Área de 

Adoção 

Benefício 

Econômico  

(A) (B) C=(B-A) (D) E=(CxD) F=(CxD) G2=(ExF) 

2001    0% 0  0 

2002    0% 0  0 

2003    0% 0  0 

2004    0% 0  0 

2005    0% 0  0 

2006    0% 0  0 

2007    0% 0  0 

2008    0% 0  0 

2009    0% 0  0 

2010    0% 0  0 

2011    0% 0  0 

2012    0% 0  0 

2013    0% 0  0 

 

2.4. Agregação de Valor       Não se Aplica (X) 

Ano 

Renda com 

Produto sem 

Agregação 

R$  

Renda com 

Produto com 

Agregação 

R$ 

Renda 

Adicional 

Obtida R$ 

Participação 

da Embrapa 

%  

Ganho Líquido 

Embrapa 

R$/UM  

Área de 

Adoção 

Benefício 

Econômico  

(A) (B) C=(B-A) (D) E=(CxD) E=(CxD) G3=(ExF) 

2001    0% 0  0 

2002    0% 0  0 

2003    0% 0  0 

2004    0% 0  0 

2005    0% 0  0 

2006    0% 0  0 

2007    0% 0  0 

2008    0% 0  0 

2009    0% 0  0 

2010    0% 0  0 

2011    0% 0  0 

2012    0% 0  0 

2013    0% 0  0 

 

2.5. Total dos Benefícios Econômicos Estimados 

Ano 
TOTAL DOS BENEFÍCIOS DE IMPACTO ECONÔMICO 

T=(I+G1+G2+G3) (R$) 

2001 67.383,68 

2002 73.700,90 

2003 73.700,90 

2004 73.700,90 



 37 

2005 80.018,12 

2006 80.018,12 

2007 86.335,34 

2008 98.969,78 

2009 151.613,28 

2010 223.208,44 

2011 294.803,60 

2012 351.658,58 

2013 379.033,20 

2014 425.359,48 

2015 469.580,02 

2016 536.963,70 

2017 629.616,26 

 

3. CUSTO DE GERAÇÃO DA TECNOLOGIA 

Ano Custos de 

Pessoal 

(R$) 

Custeio 

de 

Pesquisa 

(R$) 

Depreciação 

de Capital 

(R$) 

Custos de 

Administração 

(R$) 

Custos de 

Transferência 

Tecnológica 

(R$) 

Total (R$) 

(A)  (B) (C) (D) (E) F=(A+B+C+D+E) 

2000 51.274,31 0 95,98 10.254,86 0 61.625,15 

2001 128.185,77 0 239,96 25.637,15 0 154.062,88 

2002 128.185,77 0 239,96 25.637,15 0 154.062,88 

2003 128.185,77 0 239,96 25.637,15 0 154.062,88 

2004 51.274,31 0 95,98 10.254,86 0 61.625,15 

2005 153.822,92 0 287,95 30.764,58 0 184.875,45 

2006 153.822,92 54.927,17 287,95 45.411,83 18.309,06 272.758,93 

2007 153.822,92 54.927,17 287,95 45.411,83 18.309,06 272.758,93 

2008 51.274,31 54.927,17 95,98 24.902,11 18.309,06 149.508,63 

2009 25.637,15 54.927,17 47,99 19.774,68 18.309,06 118.696,05 

2010 25.637,15 0 47,99 8.789,24 18.309,06 52.783,44 

2011 51.274,31 0 95,98 13.916,67 18.309,06 83.596,02 

2012 51.274,31 0 95,98 13.916,67 18.309,06 83.596,02 

2013 51.274,31 0 95,98 13.916,67 18.309,06 83.596,02 

2014 51.274,31 0 95,98 13.916,67 18.309,06 83.596,02 

2015 51.274,31 0 95,98 13.916,67 18.309,06 83.596,02 

2016 52.964,39 0 95,98 14.305,97 18.565,44 85.931,78 

2017 52.573,11 0 95,98 14.322,43 19.039,06 86.030,58 
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4. IMPACTOS SOCIAIS - Ambitec 

 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1. Emprego 

Capacitação  3,40 

Oportunidade de emprego local qualificado  1,78 

Oferta de emprego e condição do trabalhador  1,70 

Qualidade do emprego  1,42 

2. Renda 

Geração de Renda do estabelecimento  2,87 

Diversidade de fonte de renda  1,77 

Valor da propriedade  1,16 

3. Saúde 

    Saúde ambiental e pessoal  0,12 

    Segurança e saúde ocupacional  0,00 

    Segurança alimentar  0,12 

4. Gestão e administração 

    Dedicação e perfil do responsável  5,66 

    Condição de comercialização  1,53 

    Reciclagem de resíduos  0,00 

    Relacionamento institucional  3,70 

Índice de Impacto Social 1,89 

 

 

5. IMPACTOS SOCIAIS - Geração de Emprego 

 

Ano 

Emprego adicional por 

unid/área 
Área adicional Não se 

aplica 

Quantidade de emprego gerado 

(A) (B) C= (AXB) 

2001     

2002     

2003     

2004     

2005     

2006     

2007     

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     
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2013     

2014     

2015     

2016     

2017 2   2 

 

6. IMPACTOS AMBIENTAIS - Ambitec 

 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1. Eficiência Tecnológica 

     Uso de agroquímicos/ insumos químicos e ou materiais x  

     Uso de energia  -3,00 

     Uso de recursos naturais x  

2. Conservação Ambiental 

     Atmosfera  -5,00 

     Qualidade do solo x  

     Qualidade da água x  

     Biodiversidade x  

    Geração de resíduos sólidos X  

3. Recuperação Ambiental x  

4. Qualidade do Produto x  

5. Bem - Estar e saúde do animal x  

6. Capital Social  15,00 

Índice de Impacto Ambiental 0,88 

 

7. ANÁLISE DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 

 

Taxa Interna de Retorno 

TIR 

Relação Benefício/Custo 

B/C (6%) 

Valor Presente Líquido 

VPL (6%) 

1 2 , 9 %  1 , 8 1   R $  2 9 9 . 1 3 9 , 8 1  

 

8. DESTAQUES AMBIENTAIS E SOCIAIS 

 

Dada a análise dos impactos sociais e ambientais desenvolvida via Ambitec, selecione os 2 ou 3 tipos 

de impactos sociais e/ou ambientais mais relevantes atribuídos à adoção da tecnologia Embrapa e 

descreva as evidências pertinentes a cada tipo de impacto. Nessa descrição ressalte evidências de 

impacto observadas, como por exemplo: a quantidade reduzida no uso de fertilizantes ou de 

fungicidas, os efeitos na geração de empregos e/ou qualificação da mão de obra, na qualidade 

ambiental (solo e/ou água). 

8.1 Indicadores de impacto 

Impactos Sociais - Gestão e 

Administração - Dedicação e perfil do 

responsável 

 

 

5,66 
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Impactos Ambientais – Capital Social  15,00 

8.2 Evidências de impacto (até 2.500 caracteres) 

Dedicação e perfil do responsável: 

Devido à complexidade da metodologia com suas dimensões, aspectos e indicadores correlacionados, a correta 

aplicação em campo e avaliação dos dados coletados exige grande dedicação do responsável e consequente 

aumento da carga de trabalho. Também exige modelo formal de planejamento pois pode desenvolver um fluxo de 

trabalho ou protocolo para monitorar a execução.  O uso do Ambitec-Agro se mostra mais impactante, dentro dos 

aspectos sociais, especificamente na dedicação e perfil do responsável, o que de fato se espera tendo em vista que 

se trata de uma ferramenta voltada para a tomada de decisões gerenciais. 

 

Capita Social: 

Indicador relativo ao direcionamento social fomentado como consequência da adoção tecnológica, neste sentido 

foi lançado por uma empresa, que licenciou a tecnologia, e adaptou a uma ferramenta apresentada e ajustada 

conforme a necessidade de demandas locais. Além disso, houve participação da comunidade na questão da 

sustentabilidade proporcionando avaliação das mudanças e alinhamento na ferramenta. Esta ferramenta tem como 

objetivo a avaliação da sustentabilidade do estabelecimento rural ajudando-o a pensar e planejar o futuro do seu 

negócio, proporcionando melhoria nos seus produtos e consequente aumento na divulgação de sua marca. 

 

 

9. ANEXO (Relatório de Impacto Completo): 

Incluir Anexo 

 

 

10. EQUIPE DE AVALIAÇÃO 

 

Equipe de 

Avaliação 

Matrícula Nome Correio Eletrônico 

Líder 314.364 Alvaro Vieira Spinola e Castro  alvaro.spinola@embrapa.br 

 235.477 Geraldo Stachetti Rodrigues geraldo.stachetti@embrapa.br 

353.892 Renan Milagres Lage Novaes renan.milagres@embrapa.br 

 

 

 


